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Dopper behaalt als eerste herbruikbare
waterflessenmerk ter wereld prestigieuze
duurzaamheidscertificering voor alle flessen
Met de Cradle to Cradle-certificering™ van de volledige
flessenportfolio, wil Dopper een voorbeeld stellen voor de sector

Amsterdam, 9 september 2020 – De Nederlandse sociale onderneming Dopper is het eerste

herbruikbare waterflessenmerk ter wereld dat de Cradle to Cradle-certificering heeft behaald

voor het gehele flessenassortiment. De Cradle to Cradle-certificering, zoals toegekend door het

Cradle to Cradle Products Innovation Institute, is 's werelds meest toonaangevende standaard

voor veilige, circulaire en verantwoorde materialen en producten. Dankzij deze certificering

kunnen klanten erop vertrouwen dat ze niet alleen bijdragen aan de missie van Dopper om

wereldwijd plasticvrije oceanen te realiseren, maar ook dat het product en het productieproces

voldoen aan de hoogste duurzaamheidsnormen. Alle Dopper-flessen zijn nu Cradle to Cradle-

gecertificeerd op het bronzen of zilveren niveau.
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http://news.dopper.com/


Inspiratie voor de sector
De missie van Dopper is om mensen de mogelijkheid te bieden om herbruikbare flessen te

verkiezen boven wegwerpwaterflesjes om zo de wateren van de wereld te beschermen. Conform

deze missie, probeert Dopper zijn invloed als bedrijf in te zetten als een positieve kracht, met

positieve impact op alle aspecten van de bedrijfsvoering. De Cradle to Cradle-certificering is een

belangrijk onderdeel van deze strategie en biedt richtlijnen en benchmarkingcriteria voor elk

onderdeel van het productie-, ontwerp- en levenscyclusproces van zijn producten.

“De Cradle to Cradle-certificering fungeert als een keurmerk voor de klanten en

belanghebbenden van Dopper. Hiermee willen we een voorbeeld stellen voor de gehele

flessensector en daarbuiten. Ook al zijn we natuurlijk al erg blij met deze prestatie, we zullen

onszelf blijven pushen totdat we het einddoel hebben bereikt: het behalen van een gouden

Cradle to Cradle-certificering voor al onze producten in 2022 en daarmee het realiseren van

een volledig circulair productportfolio”, aldus Virginia Yanquilevich, CEO van Dopper.



Christina Raab, VP Strategy & Development bij het Cradle to Cradle Products Innovation

Institute, zegt: “We verwelkomen de voortrekkersrol van Dopper bij het toekomstbestendig

maken van zijn producten door te werken aan het certificeren van het volledige

flessenassortiment op het Cradle to Cradle Certified™ Gold-niveau. De vooruitstrevende

benadering van Dopper om aantoonbaar veilige, circulaire en verantwoord gemaakte

producten te creëren, herdefinieert duurzaamheid voor de (water)flessen-industrie en voor

consumenten wereldwijd. ''

Afbeelding: Doppers strategie voor circulaire productontwikkeling.

Changemaker in duurzaamheid



In 2014 behaalde Dopper als eerste herbruikbare flessenmerk met het Dopper Original-

assortiment de bronzen Cradle to Cradle-certificering. Vanaf heden zijn alle Dopper-flessen

Cradle to Cradle-brons of zilver gecertificeerd. Met deze prestatie bewijst Dopper opnieuw een

pionier te zijn binnen de sector. Het bevestigt de ambitie van Dopper op het gebied van

circulariteit en biedt tevens inzicht in de verbeterpunten die er nog zijn.

De huidige prestaties van Dopper op het gebied van duurzaamheid zijn onder meer:

Dopper Original flessen geproduceerd met 100% hernieuwbare energie

Serviceprogramma voor vervanging van onderdelen om energie en hulpbronnen te besparen

Terugnameprogramma voor producten aan het einde van hun levensduur in Nederland

Energie neutrale verzending van goederen via een samenwerking met The Goodshipping

Program

Dopper-modellen van staal, thermos en glas gemaakt met gerecycled materiaal

Elektrisch wagenpark

Over de Cradle to Cradle Certified™ certificering
Om in aanmerking te komen voor de certificering, worden producten door het Cradle to Cradle

Products Innovation Institute streng beoordeeld op milieu- en sociale prestaties in vijf cruciale

duurzaamheidscategorieën:

Materiaalkeuze

Hergebruik van materiaal

Hernieuwbare energie en CO2-uitstoot

Waterbeheer

Sociale rechtvaardigheid

Producten krijgen voor elke categorie een score toegewezen (Brons, Zilver, Goud,

Platina). De laagste score van de vijf categorieën bepaalt het algemene certificeringsniveau van

het product dat wordt toegekend door het Cradle to Cradle Products Innovation Institute. 

 

De zilveren certificering is toegekend aan de Dopper Original-reeks en de bronzen  certificering

is toegekend aan de Dopper Insulated, Steel en Glass-series. 

https://goodshipping.com/
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OVER DOPPER

Dopper staat voor kristalhelder water. In elke oceaan en uit elke kraan. Dopper stelt mensen in

staat herbruikbare waterflessen te verkiezen boven wegwerpwaterflessen, om zo de wateren van

onze wereld te beschermen. Een voor een creëren we een beweging van changemakers. Door

het opzetten van educatieprogramma’s, het financieren van onderzoek en de bewustwording

over plasticvervuiling te vergroten. En door een duurzaam alternatief te bieden voor

wegwerpflessen - een herbruikbare Dopper-fles - om kraanwater uit te drinken. Het unieke

ontwerp - een fles en beker in één - is Cradle to Cradle gecertificeerd. Elke verkochte fles draagt   

bij aan deze missie en kickstart projecten voor schoon drinkwater in Nepal. Kies Dopper. Onze

oceanen zullen je dankbaar zijn.

Over het Cradle to Cradle Products Innovation Institute
Het Cradle to Cradle Products Innovation Institute zet zich in om innovatie binnen de circulaire

economie te stimuleren door middel van producten die een positieve impact hebben op mens en

milieu.

Via het Cradle to Cradle Certified™-productprogramma zet het instituut de wereldwijde

standaard voor producten die veilig, circulair en verantwoord gemaakt zijn. Cradle to Cradle

Certified wordt gebruikt door toekomstgerichte ontwerpers, merken, retailers en fabrikanten in

de hele waardeketen om materialen en producten te ontwikkelen en verbeteren volgens 's

werelds meest geavanceerde en op wetenschap gebaseerde normen voor materiaalgezondheid,

productcirculariteit, hernieuwbare energie en klimaat, water- en bodembeheer en sociale

rechtvaardigheid.

Het instituut stimuleert ook de wereldwijde verschuiving naar een circulaire economie door

middel van samenwerkingen met bedrijven, overheden en andere belanghebbenden waarbij

deze partijen worden ondersteund met de technische oplossingen en kennis benodigd voor

productontwikkeling en -innovatie.

Het hoofdkantoor van het instituut is gevestigd in Oakland, Californië en Amsterdam,

Nederland met kantoren in Washington DC.



Dopper heeft een missie. Mensen de mogelijkheid bieden om herbruikbare flessen te verkiezen boven
wegwerpwaterflesjes. Om zo de wateren van de wereld te beschermen.

Ben jij klaar om Impact te maken met een hoofdletter I? Met Dopper creëer je bewustzijn, help je educatieve
programma’s op te zetten en ondersteun je schoon drinkwater-projecten in Nepal. Goede karma? Zeker weten.

Kies Dopper. Onze oceanen zullen je dankbaar zijn.

Meer lezen over Dopper's missie? Check onze missiepagina of bekijk onze brandvideo.

 

Dopper

https://dopper.com/nl/onze-missie
https://www.youtube.com/watch?v=l3hF8HWLJEs&feature=youtu.be
https://www.pr.co/powered_by_prco?utm_source=newsroom&utm_medium=poweredby&utm_campaign=powered_by_dopper
http://news.dopper.com/
http://news.dopper.com/nl-NL/

