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Refill inktjet & laser cartridges   •

Originele inktjet & laser cartridges   •

Orginele en compatible copier toners   •

Fax Supplies   •

Volledig gegarandeerd   •

Cartridge World Koerier
076 522 00 88



www.cartridgeworld.nl

Dagelijks komen er duizenden lege cartridges uit inkt- en laserprinters. 
Cartridge World kan deze opnieuw vullen: goed voor het milieu én 
goed voor uw portemonnee. Want door hervulling bespaart u in 
vergelijking met een nieuwe cartridge zeker 40 tot 60 procent!

Cartridge World werd in 1988 opgericht in Australië door Brian Stokes. 
Inmiddels zijn er meer dan 1000 vestigingen over de gehele wereld. De 
vestiging in Breda, opgericht door Pieter de Roo, is de eerste opgerichte 
vestiging in de Benelux. 

Het hervullen van cartridges wordt gedaan voor bedrijven en particulieren 
en is mogelijk voor bijna alle inktjet- én laserprinters. Inktcartridges worden 
gereinigd en hervuld.  Bij lasercartridges worden eerst alle onderdelen 
vervangen die aan slijtage onderhevig zijn. Na diverse proefafdrukken is de 
cartridge weer gereed om mee te nemen. Cartridges kunnen meerdere 
keren hervuld worden. Ook van cartridges die niet meer gevuld kunnen 
worden, kunnen de onderdelen nog voor recycling gebruikt worden. Al met 
al blijft er bijna niets over voor de afvalemmer.

Het is wel even opletten voor het beste resultaat: cartridges moeten niet 
helemaal leeg zijn. Als de kwaliteit van het printen minder wordt of de 
printer geeft ‘toner of inkt low’ aan, is het tijd om de cartridge te vervangen. 
Laser- of inktjetcartridges zijn bijzonder kwetsbaar en moeten bij voorkeur 
worden vervoerd met de oorspronkelijke bescherming en de kartonnen 
doos. 

Cartridge World biedt een uitstekende service aan haar klanten. Voor 
bedrijven is er een speciale koeriersdienst, maar ook voor particulieren is 
voor de goed opgeleide medewerkers geen moeite te veel. Een verkeerde 
cartridge gekocht, moeite met het herplaatsen van de cartridge, Cartridge 
World lost het allemaal op. Bovendien heeft iedere klant de niet-goed-geld-
terug-garantie. Verder verkoopt Cartridge World diverse soorten 
kwaliteitspapier en een breed assortiment aan nieuwe cartridges. 

Cartridge World     een logische keus!

Cartridge World Breda B.V.
Boschstraat 18-20, 4811 GH Breda  
[t] 076 522 00 88 • [f] 076 515 50 75
cwbreda@cartridgeworld.nl • www.cwbreda.nl

®Openingstijden: maandag 13.00 tot 18.00 uur, 
dinsdag t/m vrijdag 09.30 tot 18.00 uur, 
donderdag tot 21.00 uur, zaterdag 9.30 tot 17.00 uur. 

Afbeeldingen van cartridges, zijn handelsmerken en/of dienstenmerken of gedeponeerde handelsmerken  van  HP, Canon, Lexmark,
 Epson, Brother en Dell. Deze afbeeldingen dienen slechts als willekeurige voorbeelden en er zijn geen juridische of andere verbindingen
tussen Cartridge World en voornoemde handelsmerken.


