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Wat houdt Zero Waste 
Concept precies in?

Het nastreven van duurzame consumptie, het
verminderen van plasticafval en het zoeken naar
milieuvriendelijke verpakkingsalternatieven zijn
vandaag de dag een belangrijk onderwerp in de
maatschappij. Duurzame consumptie vereist
inzet van zowel leveranciers, tussenhandel en
eindgebruikers en vraagt om verandering in
gewoontes die zijn ontstaan rondom het
hedendaagse consumptie proces.

Het Zero Waste concept is gericht op het
verduurzamen en verminderen van het gebruik
van verpakkingsmateriaal.

Met de inzet van slimme computergestuurde
weeg- en afrekensystemen in combinatie met
'nieuwe' manieren van verpakken en
consumeren kan er bijgedragen worden aan een
duurzamere toekomst.



Hoe gaat dat in zijn
werk?

Consument
• Klant zorgt ‘zelf’ voor verpakkingsmateriaal
• Klant gaat ‘zelf’ verpakken
• Klant kiest ‘zelf’ product en afnamehoeveelheid

Retailer
• Retailer biedt product dispensers aan
• Retailer biedt intuïtieve weeg- en afrekensysteem

aan (check-in, check-out)

Distributie en Supplier
• Leveranciers leveren producten in bulk met

herbruikbaar verpakkingsmateriaal
• Leveranciers onderscheiden zich op nieuwe

manieren richting de consument

Derde partijen
• Leveren middelen gebruikt in het concept

(dispenser, bakjes, systemen).
• Dragen bij aan efficiency en innovatie



Het duurzame consumptie proces
(voorbeeld Greenpeace)

Van: (SMART-SUPERMARKET-How-retailers-can-innovate-beyond-single-use-plastics-packaging) Greenpeace, 2019.



Hoe werkt het?

5 stappen zijn voldoende om bij te dragen aan de duurzaamheid van de planeet met een Zero Waste oplossing:

1. Plaats een lege verpakking op de weegschaal om het gewicht hiervan te wegen.
2. Klik op het scherm van de weegschaal om een etiket te printen. Plak deze op de verpakking
3. Vul de verpakking met een product naar keuze.
4. Scan het etiket dat u op de verpakking heeft geplakt en plaats de volle verpakking op de weegschaal.
5. De weegschaal print nu een nieuw etiket, plak deze op de verpakking en u kunt deze nu afrekenen bij de kassa! 

Het Zero Waste Concept in de 
praktijk
Uitgelegd in 5 stappen



Slimme Computergestuurde 
Weegsystemen

‘Slimme’ computergestuurde 
weegsystemen kunnen dit 
proces versnellen en 
makkelijker maken. 

- Integratie met bestaande 
systemen

- Koppeling met POS 
systemen

- Gedetailleerde insights en
rapporten

- Directe verbinding met ERP
- Windows Based Systemen



Hergebruik van duurzaam verpakkingsmateriaal door consument, 
retailer en leverancier. 

Milieuvriendelijk verpakkingsmateriaal

Gebruik maken van intuïtieve tools om consumptie proces 
makkelijk en snel te houden. 

Constante samenwerking tussen consument, retailer en leverancier 
om verspilling te voorkomen en duurzaamheid te waarborgen.

Het duurzame consumptie proces
De uitdagingen:
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E-mail: Info@weda.com

Over ons

WEDA Weegapparatuur
Weda is gespecialiseerd in weeg- en
etiketteersystemen voor de Retail sector
en detailhandel. Met meer dan 70 jaar
marktervaring en deskundige personeel
voorziet Weda in betrouwbare en
degelijke weeg- etiketteersystemen voor
zowel individuele ondernemers als de
grotere retailers.

Het Zero Waste Concept
Met het Zero Waste concept hopen wij
leveranciers, retailers en consumenten te
inspireren om samen te werken aan
duurzame toekomst. Als leverancier van
intelligent weeg- en etiketteerapparatuur
kunnen wij het verschil maken!

Kom in Contact:
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