
Onderwijsbureau Meppel biedt samen met Veenman hulp op het gebied van Maatschappelijk 
Verantwoord Printen én kosten besparen. 
 
Duurzaamheid is een punt dat bij elke school of schoolbestuur hoog in het vaandel staat. Scholen hebben 
een extra belangrijke rol op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen: ze kunnen direct 
invloed uitoefenen door processen te verduurzamen, maar daarnaast bieden zij leerlingen een belangrijke 
“opvoeding” door duurzaam met het milieu om te gaan als vanzelfsprekend te beschouwen. 
 
Om scholen (besturen) te kunnen ondersteunen met het verduurzamen van hun afdrukomgeving, heeft 
Onderwijsbureau Meppel mantelafspraken gemaakt met kantoorautomatiseerder Veenman.  
 
Wie is Veenman 
Veenman is de grootste onafhankelijke leverancier en adviseur op het gebied van Managed Print Services en 
kantoorautomatisering en voorziet bedrijven al 94 jaar in hun kopieer- en printbehoefte. Veenman maakt 
sinds 2008 onderdeel uit van het Xerox concern, maar is volledig zelfstandig.  
 
 
Duurzamer afdrukken én tegelijkertijd kosten besparen 
Sinds 2009 beschikt Veenman over de unieke “solid ink” lijn van Xerox. Deze lijn onderscheidt zich door 
milieubesparingen (90 % minder afval dan traditionele systemen) en een uniek 3-teller-concept, waarmee 
enorme kosten kunnen worden bespaard. Daarnaast zijn de afdruksystemen uiterst gebruiksvriendelijk en 
schoon.  
 
 
De drie belangrijkste voordelen van Solid Ink: 
 
 
 Milieuvriendelijk 

Het “solid ink” principe reduceert het print- en verpakkingsafval met 90% ten 
opzichte van vergelijkbare lasersystemen. Daarnaast zijn de systemen 
uitgerust met de unieke Intelligent Ready Technologie. Deze technologie zorgt 
ervoor dat het systeem zich automatisch aanpast aan het gebruik en zich 
tijdens rustige periodes automatisch in de spaarstand zet. 

 
 Betaalbaar (kleur tegen zwart-wit tarief) 

Ondanks het feit dat kleur enorm veel ondersteuning en verduidelijking biedt in 
documenten, drukken veel scholen hun lesmateriaal nog zwart-wit af. Dit is 
logisch, aangezien een kleurenafdruk doorgaans 5 tot 10 keer zo duur is als 
een zwart-witafdruk. Met de solid ink systemen is dit verleden tijd. U betaalt 
hiermee enkel voor de kleur die u daadwerkelijk gebruikt. Een afdruk met een 
kleine hoeveelheid kleur wordt zelfs tegen zwart-wit tarief afgerekend.  
 
Er zijn drie verschillende afdrukmogelijkheden: 

 
Denk ook maar eens aan de besparing die dit op zal leveren bij het afdrukken van jaargidsen, nieuwsbrieven 
etc! 



 Gebruiksvriendelijk en schoon 
De Solid Ink verbruiksmaterialen zijn eenvoudig te plaatsen en kunnen op elk moment bijgevuld worden. 
Doordat de systemen geen gebruik maken van cartridges met fijne tonerdeeltjes, maar van vaste 
blokken die in zijn geheel verdwijnen, blijft de apparatuur een stuk schoner. 

 
 
In de praktijk worden kostenbesparingen van 20 – 50% gerealiseerd door over te stappen naar “Xerox solid 
ink” afdrukapparatuur. Bent u ook benieuwd hoe u het milieu kunt helpen én direct kosten kunt gaan 
besparen? Neem voor een indicatie van de besparing die u kunt realiseren vrijblijvend contact op met Michel 
Schipper, uw adviseur bij Veenman. Dit kan op 06-21824260 of via michel.schipper@veenman.nl  
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