Maak het verschil!

Afgeschreven laptops en tablets doneren aan
Stichting Allemaal Digitaal?
Een duurzame en maatschappelijke keuze.
Draag bij aan een betere wereld door je afgeschreven bedrijfslaptops
en -tablets te doneren aan Stichting Allemaal Digitaal.
In samenwerking met onze opknappartners en maatschappelijke organisaties geven we
jouw ICT-apparatuur een tweede leven voor mensen met een kleine portemonnee.

Met jouw donatie
zorg je voor:

In Nederland leven
ruim 1 miljoen mensen
in huishoudens onder de
lage inkomensgrens,
van wie 398.000
tenminste 4 jaar
achtereen.*

1 Digitale Inclusie
Duizenden Nederlanders hebben niet
de middelen om digitaal mee te doen.
Toegang tot een laptop of tablet
betekent voor mensen toegang tot
school, werk en contacten. Kansen om
te ontwikkelen, betrokken te zijn,
ertoe te doen en zelfstandig te zijn.
Dankzij jouw donatie maken we
toegang tot zo'n apparaat voor
iedereen beschikbaar.

Bijna 300 .000
kinderen groeien
op in armoede
*Bron: CBS

Bekijk en luister wat een laptop voor Yusuf betekent

2 Circulaire economie
De ICT-afvalstroom in Nederland stijgt met bijna
1 miljoen apparaten per jaar*. Om de toenemende
digitalisering duurzaam te maken is het bevorderen
van circulariteit ontzettend belangrijk.
Door aan Stichting Allemaal Digitaal te doneren
verleng je de levensduur van jouw apparatuur.
Wij werken uitsluitend met professionele partijen:
Onze opknappartners wipen de data gecertificeerd
en maken de apparaten klaar voor een tweede leven.
Nederlandse WEEELABEX gecertificeerde verwerkers
recyclen de apparaten die niet goed genoeg zijn voor
een tweede leven.

Wist je dat we in
Nederland jaarlijks
ruim

50 miljoen

ICT-producten
afdanken? **

En wist je dat
bedrijven jaarlijks

43 miljoen

ICT-producten
aanschaffen?

**Bron: USI

3 Een transparante keten
Weet jij wat er met jouw afgeschreven
apparatuur gebeurt?

Met een opgeknapte
laptop kan iemand
minstens

Stichting
Allemaal Digitaal
zorgt voor:

3 jaar vooruit!

Veel afgeschreven ICT-producten van
bedrijven belanden in het buitenland en
verdwijnen voor een groot deel in grijze
afvalstromen. Stichting Allemaal Digitaal
garandeert dat de apparaten binnen
Nederland blijven en stimuleert dat de
gedoneerde apparaten na gebruik weer
worden ingeleverd.

Tweejarige servicegarantie
Lage kostendekkende prijs
In samenwerking met
maatschappelijke organisaties
passende digi-hulp en
begeleiding.

Deze bedrijven gingen je voor:
“Toen Stichting Allemaal
Digitaal voorbijkwam dacht ik:
Hoe kunnen we nou bijdragen
aan de gemeenschap? In dit
geval door het beschikbaar
stellen van laptops. Dat paste
perfect in onze MVO-strategie
en dat is de reden waarom we
zijn ingestapt.”

“We vinden het belangrijk dat
iedereen in Nederland digitaal
aan de gang kan. Wij maken
zelf software voor de zorg en
zien het belang van digitale
inclusie.”
- Nexus Nederland

“Wij streven naar
3 hoofddoelen: digitale
inclusie, mens en welzijn en
klimaatbescherming.
Het doneren aan Stichting
Allemaal Digitaal raakt alle
drie de pijlers.”
- Verizon

- Orange Business Services

Help je ook mee?

Ik wil mijn laptops of tablets doneren

Bekijk de website
voor meer informatie
www.allemaal-digitaal.nl

Ik wil een financiële donatie doen

Of neem contact
op met ons
info@allemaal-digitaal.nl
06 123 06 130
(ma t/m do)

