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Blokker wordt hét landelijk recyclepunt voor pannen 

Amsterdam, 23 mei 2022 – Vanaf vandaag kunnen bij alle Blokker winkels in Nederland oude pannen 

worden ingeleverd, die vervolgens 100% worden gerecycled. Met de slogan “Lever je oude pan in en 

krijg 5% korting op je nieuwe pan” roept Blokker iedereen op om oude pannen niet zomaar weg te 

gooien, maar ze naar het nieuwe recyclepunt te brengen: Blokker dus.  

Blokker recyclet 

Jeanine Holscher, ceo van Blokker: “Ik ben erg blij dat we, naast de recycling van 

kleine elektrische apparaten, batterijen, en koffiecups vanaf nu ook pannen 

gaan recyclen, omdat dit perfect aansluit bij onze duurzaamheidsambitie. Een 

aanzienlijk deel van onze omzet bestaat uit de verkoop van pannen. Door deze 

volledig te recyclen, dragen wij nog meer bij aan een circulaire economie en 

willen we de consument stimuleren om hun oude pan niet zomaar weg te 

gooien. Zo zorgen we samen voor een duurzamer thuis.”   

Hoe werkt het? 

Klanten kunnen hun oude pan(nen) bij elke Blokker winkel inleveren. De pan 

mag van ieder willekeurig merk of soort zijn, zolang het maar geen 

elektrische pan is. Als ze meteen een nieuwe pan uitzoeken, ontvangen ze bij 

het afrekenen 5% korting op de nieuwe pan.* De korting geldt uiteraard op 

alle pannen van het Blokker eigen merk, maar ook op andere pannenmerken 

die Blokker verkoopt zoals Tefal, BK, Combekk en GreenChef. ** 

Alle ingeleverde pannen komen vervolgens bij de juiste verwerker terecht, 

waardoor 100% van het materiaal wordt hergebruikt! Het recyclen van 

pannen door Blokker is het hele jaar door mogelijk. Vanzelfsprekend kunnen 

ook altijd oude pannen worden ingeleverd als klanten geen nieuwe nodig 

hebben.  

Bekijk hier de animatievideo over het Blokker pannen recycleprogramma 

Meer info: https://www.blokker.nl/pannen-recycleprogramma.html 

* Deze korting geldt alleen bij onmiddellijke aanschaf; er worden geen vouchers verstrekt. De actie geldt alleen in de winkel; 

niet online. Elektrische pannen zijn uitgezonderd van deze actie.  

** Andere (tijdelijke) pannen inruilacties, zoals de BK vervangweken, blijven in combinatie met deze actie ook bestaan.  

– Einde Persbericht – 

 

Over Blokker 

Blokker heeft in Nederland een netwerk van meer dan 400 winkels inclusief ruim 50 franchise filialen, en 

een webshop met een assortiment van meer dan 800.000 artikelen. Blokker is al meer dan 125 jaar de 

voordelige specialist op het gebied van koken, tafelen en huishouden met een breed assortiment 

huishoudelijke artikelen van onderscheidende merken en vernieuwende producten van kwaliteit tegen 

https://youtu.be/N03L79A94n8
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.blokker.nl%2Fpannen-recycleprogramma.html&data=05%7C01%7CBarbara.vanderWerf%40blokker.nl%7C15006cde70114625dbf708da3a6134ac%7Ca05758f59e4c4b3d8e8be2bb28984c83%7C0%7C0%7C637886487281945800%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Tsh6eUXzauTXPCxWdtATfyJLOSQDYy9OMMI0VoiXbgI%3D&reserved=0
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een goede prijs. Het servicekantoor van Blokker is gevestigd in Amsterdam. Het distributiecentrum van 

Blokker telt ruim 100.000 m2 en is gevestigd in Geldermalsen. Voor meer informatie: www.blokker.nl 

 

Over Mirage Retail Group 

Over Mirage Retail Group Mirage Retail Group (Mirage) is het retailplatform achter de vertrouwde en 

vernieuwende winkelformules Blokker, Intertoys, BCC, en Miniso in Nederland. De winkelformules van 

Mirage tellen ruim 8,000 werknemers. Mirage wil een positieve impact op de Nederlandse retailmarkt 

hebben, door met relevante, vernieuwende en toekomstbestendige winkelformules de markt te 

verrassen. Op deze manier maken wij het dagelijkse leven van onze klanten leuker, makkelijker en 

duurzamer. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam. Voor meer informatie: www.mrg.nl 
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Contact Blokker 
Barbara van der Werf 
+31 (0)6 82 95 22 57 

barbara.vanderwerf@blokker.nl 
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