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Het produceren van kwalitatief hoogwaardige 
smeermiddelen is het kernproces van Kroon-Oil. Duurzaam 
en milieuverantwoord ondernemen maken deel uit van de 
productieketen. Bij alle activiteiten houdt Kroon-Oil rekening 
met de effecten op klimaat, samenleving en milieu. Dat 
betekent niet alleen het aanbieden van groene producten 
zoals brandstofbesparende synthetische motoroliën en 
biologisch afbreekbare smeermiddelen, maar ook het 
inzetten op het delen van kennis en het creëren van 
maatwerkoplossingen. 
De ecologische initiatieven van Kroon-Oil gaan een 
stap verder. Wij bieden u de mogelijkheid uw volledige 
afvalstroom af te melden via één portal en dat tegen zeer 
aantrekkelijke voorwaarden. Met het Milieu Zorgplan kijkt 
Kroon-Oil verder dan alleen het aanbieden van producten.  



Milieu Zorgplan
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De mobiliteitsbranche heeft dagelijks te kampen met 
enorme hoeveelheden vrijkomend afval en strenge 
milieuvoorschriften. Iedere afvalstroom vraagt om specifieke 
opslag, transport en verwerking. Goed afvalbeheer zorgt 
voor een minimale belasting van het milieu en is daarnaast 
kosteneffectief.  
Het Kroon-Oil Milieu Zorgplan neemt u de gehele 
organisatie rondom afvalstromen uit handen. Meld uw 
afvalstoffen eenvoudig aan via één portal. Wij garanderen 
u uitstekende tarieven voor afgewerkte olie en daarnaast 
aanzienlijke kortingen op overige afvalstromen. U ontvangt 
jaarlijks een overzicht van de gemaakte kosten en de 
hoeveelheid afgemelde afvalstoffen, dat als verantwoording 
naar overheden kan worden gebruikt. Voorwaarde van 
deelname aan het Milieu Zorgplan is dat u afnemer bent 
van Kroon-Oil producten.

U kunt door ARN Recycling Services afvalstromen laten 
ophalen van oliefilters, koelvloeistoffen, brandstofresten en 
loodaccu’s tot olie-, water- en slibmengels en bedrijfsafval. 
Dit is slechts een kleine greep uit het aanbod. Raadpleeg 
voor een compleet overzicht de voorwaarden op 
www.arn.nl.

‘Winnen met het Milieu Zorgplan’

milieuvriendelijk, 
uw afvalstoffen worden efficiënt en duurzaam verwerkt  
 
winstgevend, 
uitstekende tarieven voor uw afgewerkte olie

kostenbesparend, 
u krijgt aanzienlijke korting op uw overige afvalstromen

verantwoord, 
u voldoet aan de wettelijke eisen. Jaarlijks ontvangt u een 
overzicht van de gemaakte kosten en hoeveelheid afvalstoffen 
dat als verantwoording naar overheden kan worden gebruikt

tijdbesparend & gemak, 
één portal voor het aanbieden van uw afvalstoffen



Meld u aan!
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‘Winnen met het Milieu Zorgplan’

Kroon-Oil heeft het Milieu Zorgplan 
in samenwerking met ARN Recycling 
Services (ARN RS) ontwikkeld, een 
van de leidinggevende organisaties 
in afvalmanagement. ARN RS is 
onderdeel van ARN, het Nederlandse 
expertisecentrum voor recycling 
en milieu in de mobiliteitsbranche. 
ARN RS werkt alleen samen met 
erkende afvalverwerkers. Het 
samenwerkingsverband met ARN RS 
staat garant voor kennis en expertise 
en een milieuverantwoorde en 
efficiënte verwerking van 
uw afval. 

Het Milieu Zorgplan neemt u alle zorg rondom afvalbeheer 
volledig uit handen. Deelname resulteert in winst op 
afgewerkte olie en kostenbesparing op uw overige 
afvalstromen. Kroon-Oil en ARN Recycling Services 
verzekeren u een milieuverantwoorde en efficiënte 
verwerking van uw afvalstoffen. Als Kroon-Oil klant kunt u 
profiteren van het Milieu Zorgplan. Bespaar tijd en kosten 
en doe mee! 

Ga naar www.milieuzorgplan.com

Vul het aanmeldingsformulier in

Nadat de registratie succesvol is afgerond ontvangt 
u van Kroon-Oil uw persoonlijke gebruikersnaam en 
wachtwoord

Log in en meld uw afvalstoffen eenvoudig af via de 
button ‘Afvoeropdracht aanmaken’

1.
2.
3.

4.

Heeft u inloggegevens van KICK? Dan kunt u zich ook via het 
KICK platform aanmelden voor het Milieu Zorgplan. 

Gerenommeerde partner, 
ARN Recycling Services

Kijk voor meer informatie of om u aan te melden op 
www.milieuzorgplan.com.



Visie op duurzaamheid
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Wereldvoorraden zijn gelimiteerd. Het besef 
om zorgvuldig om te gaan met grondstoffen 
en de natuur groeit. Kroon-Oil levert al 
meer dan 100 jaar smeermiddelen en 
laat daarmee sporen achter. Het zoeken 
naar mogelijkheden om de zogenaamde 
mondiale voetafdruk te verkleinen, is een 
continu proces. Met het Milieu Zorgplan wil 
Kroon-Oil inspireren, kennis overdragen en 
u motiveren samen met ons bij te dragen 
aan een duurzamere samenleving. 

Mondiale voetafdruk verkleinen

Milieuvriendelijke innovatie is al jarenlang een belangrijk 
uitgangspunt bij Kroon-Oil en boekt aansprekende resultaten. 

Kroon-Oil stopt veel tijd en geld in energie- en waterbesparing, 
vermindering van lucht- en bodemverontreiniging, 
ontwikkelen van biologisch afbreekbare componenten 
en een efficiënt gebruik van schaarse middelen, zoals 
grondstoffen. Brandstofbesparende transmissie- en 
motoroliën en biologisch afbreekbare producten zijn niet 
meer weg te denken uit het assortiment. Onlangs zijn een 
aantal Kroon-Oil producten onderscheiden met het Ecolabel, 
een milieukeurmerk in het leven geroepen door de Europese 
Unie. Ook duurzame bedrijfsvoering staat hoog op de 
agenda. Kroon-Oil heeft initiatieven genomen op het gebied 
van digitaal factureren, slimmer organiseren van de logistiek 
en niet te vergeten effectief afvalbeheer.

Kroon-Oil streeft voortdurend naar verbetering!


