
RECYCLE
E-waste is een snel groeiend probleem. 
Econocom werkt samen met partners in het 
hoogwardig recycleren. - partners die in it domein 
gecertificieerd zijn. 

REFURBISH AND SECOND LIFE
Gebruikte, afgeschreven apparatuur kan naar originele 
specs worden teruggezet. 
Econocom koopt uw desktops, laptops, smartphones 
en tablets. Econocom koopt jaarlijks 30.000 tweede-
hands desktops, laptops, smartphones en tablets in 
B2B.
Econocom zorgt voor transport, data cleaning  
en zoekt een verantwoord 2e leven.

USE & AS-A-SERVICE
De markt evolueert van bezit naar gebruik,  
van product naar dienst. 
Econocom begeleidt organisaties bij deze overstap  
naar as-a-service, naar een all-in-one oplossing voor  
een maandelijks bedrag, inclusief services.

AS-A-SERVICE PARTNERSHIPS
Steeds meer organisaties evolueren van een sales 
model naar een dienst, naar een as-a-service 
business model. 

Vanuit de rol van integrator begeleidt Econocom 
organisaties bij de administratieve, financiële en 
logistieke processen.

REPAIR
Dankzij onderhoudscontracten kan de levensduur van het 1e gebruik 
worden verlengd. 
Econocom biedt repair services aan die nog een stap verder gaan: 
•  Extended warranties voor desktops, laptops, tablets, smartphones
 > On site repair 
 > Pick up and return + optional swap 
 > Drop off in the office 
•  Third party maintenance / EOL services voor uw servers en storage

REDUCE
Efficiënt produceren en consumeren vormt een essen-
tieel onderdeel van de duurzame keten voor IT. 
Econocom werkt met een ecosysteem van A-merken. 
Deze producenten zetten in op het ontwerpen en pro-
duceren van modulaire hardware. Ze focussen op  
de vermindering van energieverbruik en verpakking,  
op ecologisch transport.

1
2

3

45

7

6

REFUSE & REUSE
Digiminderen is een uitdaging. Misschien is nieuwkoop niet absoluut vereist. 
Econocom verkoopt tweedehands apparatuur voor de professionele B2B markt. 
Wist je dat de gemiddelde CO2 voor een smartphone 37 kg bedraagt? En de 
productie van één laptop tussen de 400 en 600 kg CO2-equivalent.

NAAR EEN DUURZAME, CIRCULAIRE  
KETEN VOOR UW IT HARDWARE
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