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EEN SUSTAINABLE TOEKOMST BEGINT MET BIO4PACK

Laten we nieuwe economieën stimuleren!

Bio4Pack 
• Opgericht juli 2009

• 2 Aandeelhouders  Sylvaphane Group en Patrick Gerritsen

• 3 productie locaties. 

• Ontwikkelen, produceren en verkopen alleen composteer- hernieuwbare 

verpakkingen volgens de EN 13432 & ASTM 6866.

• Productgroepen:  Voedingsmiddelen verpakkingen, afvalzakken, 

draagtassen.

• Actieve rol in Benelux, Duitsland, UK, Italië en Spanje.

• Patrick Gerritsen (CEO) Bestuurslid Holland Bioplastics en betrokken 

geweest bij verschillende grote subsidie projecten in Nederland.
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Wat zijn composteerbare verpakkingen
• Producten vervaardigd uit bijvoorbeeld maïs, cellulose, zetmeel, suiker 

(polymelkzuur (PLA)).

• Producten die volledig vergaan tussen 4-12 weken in                                          

een professionele composteringsinstallatie

• EN 13432 norm – garantie voor stabiele kwaliteit

• Herkenbaar aan het kiemplantlogo & OK compost

• Alleen voor EN 13432 gecertificeerde producten

• Ook voor thuis composteren is er een logo



Circulaire economie & Sustainability

Wat willen we het laten inhouden? 

Wat gaan we doen?

Afstemming ten aanzien van de inhoud!
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Hier staan we voor

We willen een bijdrage leveren aan het behoud van de aarde met 

verpakkingen die zo min mogelijk impact hebben op het milieu. 

– We helpen bedrijven bij de omschakeling van traditionele 

verpakkingen naar sustainable en composteerbare alternatieven

– We leveren verpakkingen die gemaakt zijn van hernieuwbare 

grondstoffen

– We leveren verpakkingen die composteerbaar zijn en na gebruik in 

de groene bak mogen

– We ontwikkelen en produceren verpakkingen die goed zijn voor het 

milieu maar niet onder doen voor traditionele verpakkingen als het 

gaat om kwaliteit en eigenschappen
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Onze bijdrage

EEN SUSTAINABLE TOEKOMST BEGINT MET BIO4PACK



Overstappen naar sustainable verpakkingen 
op de Bio4Pack manier

7 stappen naar een succesvolle implementatie

1. Analyse van het type verpakking (het te verpakken product is altijd 
leidend)

2. Ontwikkeling van verpakkingen voor specifiek product

3. Testen verpakking

4. Aanvraag certificaat

5. Productie van de verpakking

6. Implementatie in productieproces

7. Communicatie met interne en externe doelgroepen

Bio4Pack is nauw betrokken bij alle processtappen.
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Van een stip aan de horizon…
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Het wordt tijd voor concrete stappen!

.



Van een stip aan de horizon…
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Van een stip aan de horizon…

naar “Klaar voor de start!”


