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VENTA HEEFT OOG VOOR HET MILIEU, NA BLAUW IS GROEN ONZE LIEVELINGS KLEUR 

ACTIE 

Sinds september 2019 heeft Venta Benelux B.v. een overeenkomst 

gesloten met Trees for All, deze organisatie plant in Nederland en in 

Afrika bomen. Venta is een trotse partner, wij hebben onze 

bedrijfsvisie vergeleken met die van “Trees for All” en komen tot de 

conclusie dat we veel gemeen hebben, produceren ja, het milieu 

belasten, nee. 

 

                                   

  PRODUCTIE PROCES 

Venta Luftwäscher GmbH in Duitsland (ons moederbedrijf) 

produceert haar apparaten uitsluitend met groene stroom, dit 

betekend dat wij onze Green Choise policy ernst nemen. Ook 

wordt er tijdens het productieproces gelet om zo efficiënt mogelijk  

 

 

 

    INNOVATIEVE PRODUCTONTWIKKELING        

Door een vernieuwde techniek kunnen wij meer dan 20% kunststof 

besparen tijdens onze innovatieve productieprocessen, minder 

grondstoffen en dus minder afval, wat wederom beter is voor het 

Milieu. Praktisch al onze producten zijn recyclebaar en we streven 

naar een circulaire samenleving.  
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BEWIJS VAN DONATIE 

Bij de verkoop van een Airwasher op onze site verplichten wij ons om 1 boom in Nederland en 

1 boom in Afrika te planten, dit met het oog op CO2 reductie en aandacht voor het milieu. 

De actie loopt voortreffelijk, de eerste 2000 bomen hebben wij al bereikt, hebben we ons doel 

bereikt? Nee, wij gaan door, Venta heeft zichzelf verplicht om een substantiële bijdrage te 

leveren aan het klimaat in Nederland. Venta beseft ook dat toekomstige generaties  recht 

hebben op  schone lucht niet alleen buiten maar vanzelfsprekend ook binnen, daar zorgen onze 

Venta Airwashers voor een aangenaam binnenklimaat, immers is onze slogan  

”Mensen hebben recht op schone lucht, ook binnenshuis”  
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BOOMPLANT DAG  

september/oktober 2021 

(Medio 2021) kunnen wij al een gedeelte van 

ons eigen Venta-bos in samenwerking met 

“Trees for All” gaat aanplanten. 

Wij gaan daar een leuk event van maken, 

klanten die een apparaat via onze site hebben 

gekocht - zij die daar een certificaat voor 

hebben gekregen- worden uitgenodigd om te 

helpen bij het aanplanten van onze bomen. 

Tijdens deze dag gaan we ervoor zorgen dat we onze gasten trakteren op een hapje en een 

drankje. Op deze wijze doen wij een bijdrage voor een beter milieu en zorgen wij ervoor dat de 

volgende generaties ook kunnen genieten van de natuur en een betere lucht.  

U kunt zich vrijblijvend aanmelden voor deelname aan deze bijzondere boomplant-dag, de 

exacte datum en locatie zullen wij tijdig mededelen, schrijf u hier in. 

Het Venta-team verheugt zich al om u tijdens dit event te mogen begroeten. 

VENTA HEEFT ZICHZELF DE VERANTWOORDING OPGELEGD DIT TE DOEN 

 

Uw persoonlijke contactpersoon voor persvragen bij Venta: 

Gerrit Slaager 

Venta Benelux BV. 

van Heemstraweg Oost 8 

5301 KE Zaltbommel 

Nederland 

 

Telefoon: +31 4 18 54 13 43 

E-Mail: gerrit@venta.nl 


