
  

  

  

  

€ 10.948,-
KIKA

€ 5.840,-

SOS
Kinderdorpen

€ 5.610,-
Edukans

€ 9.497,-
Unicef

€ 5.352,-
Right to Play

€ 4.959,-

Stichting
Jarige Job

€ 5.555,-

Manege zonder 
drempels

€ 9.337,-

Voedselbank 
Amsterdam

€ 23.604,-

Stichting
Vrienden UMC

€ 9.585,-
KWF

MET EEN DONATIE BESPAART U CO2
Wij geven uw oude hardware een tweede leven.

Het doneren van uw oude apparatuur is zowel circulair 
als MVO verantwoord. Niet alleen bespaart u CO2 uitstoot, 
ook wordt er minder water verspild bij het produceren 
van nieuwe apparatuur en hoeven er minder grondstoffen 
te worden gedolven. Ook komen er hierdoor minder 
schadelijke stoffen vrij, waar we allemaal van profiteren.  

In 2022 is er weer flink gedoneerd en inmiddels hebben 
we de afgelopen jaren tientallen goede doelen kunnen 
helpen met in totaal ruim 3 miljoen euro. Onder andere 
KIKA, Unicef, KWF, Rode Kruis, Stichting ALS, maar ook 
War Child, CliniClowns en Stichting Het vergeten kind, zijn 
enorm blij met uw donaties. 

Gaat u daarom vooral zo door. Uw oude hardware die vaak 
alleen maar in de weg staat, kan omgezet worden in een 
mooie restwaarde, waarmee u een door u gekozen goed 
doel goed kan helpen.  

U krijgt weer ruimte vrij, draagt bij aan het milieu én u helpt 
een goed doel.

Blijf uw oude IT-apparatuur doneren!

Namens ITdonations
Sandra Mulder

IT apparatuur

Uw werkplekken

100% dataverwijdering en 
volledige revisie,

inclusief certificaten en 
conform ISO 9001- en 

14001-normering

Restwaarde 100% ten gunste aan 
de door u gekozen goede doelen 

Logistieke service: ophalen en 
transport 

Jaarverslag 2022 - Stichting ITdonations

3 3 69 5 6 9€
Totaal
bedrag:



Alle apparatuur zonder waarde nemen wij kosteloos 
mee, wat voor u een interne besparing betekent.

Besparing milieu, apparatuur krijgt een tweede leven.

Wij beschikken over de ISO certificaten 9001/14001 
en verplichte vergunningen en voldoen aan de eisen 
van AVG.

U kiest zelf het goede doel.

Voor afvoer van kleine en grote aantallen, zowel op 
werkdagen als in de weekenden.

Internationaal

Transparant

Ontzorgen

Duurzaam

AQUON steunt campagne tegen wegwerpbekers met 
donatie aan Plastic Soup Surfer.

Met de verkoop van oude IT-apparatuur kon AQUON 
€1.116,60 aan restwaarde doneren. 

AQUON onderzoekt de waterkwaliteit en is partner van negen 
waterschappen en hoogheemraadschappen in Midden- en Zuid-
Nederland, met als doel een gezond en duurzaam waterbeheer. 
AQUON’s onderzoek naar de waterkwaliteit draagt bij aan een 
gezond leefgebied voor flora en fauna, want goed water is goed 
leven. 

De keuze voor een donatie aan Plastic Soup Surfer was dan ook 
snel gemaakt. Wegwerpplastic, zoals wegwerpbekers, heeft 
namelijk een grote impact op de waterkwaliteit. Je ziet het overal 
rondslingeren en de omgeving vervuilen. Door de restwaarde van 
hun oude IT-apparatuur te doneren, steunt AQUON dit initiatief 
voor een beter milieu met minder afval. 

Respectvolle relaties
Om al deze goede doelen te kunnen steunen, kunnen wij niet zonder onze relaties. Wij zijn dankbaar voor het vertrouwen en bedanken 
u voor alle mooie donaties van het afgelopen jaar. Namens ITdonations, Gerard Aldus

ITdonations, Celsiusbaan 2A
3439 NC Nieuwegein | T. +31 (0)30 248 40 04
E. info@itdonations.nl | I. www.itdonations.nl

ITdonations beschikt over een goedgekeurde 
jaarrekening en accountsverklaring die 
processen vastlegt en controleert.

  
 

 

 

  

 

Wilt u ook uw oude IT-apparatuur doneren aan een goed doel?
Bel dan 030 - 248 40 04 of e-mail info@itdonations.nl

Succes Stories

Al sinds 2007 doneerden wij aan meer dan 200 goede 
doelen een bedrag van ruim 3.3 miljoen euro.

Wij verwerken ook apparatuur voor buitenlandse 
vestigingen (Europa).

De volledige opbrengst gaat naar het goede doel. Wij 
verstrekken een heldere rapportage van opgehaalde 
apparatuur en dataverwijdering certificaten. 

Wat maakt ITdonations uniek?
Authentiek

Betrouwbaar

Onafhankelijk

Flexibel

Havenbedrijf Rotterdam doneert in totaal € 15.000,- 
aan goede doelen.

Na verkoop van oude laptops, printers en scanners kregen zes 
goede doelen een donatie. 

De restwaarde van oude hardware werd verdeeld onder zes goede 
doelen. Deze werden gekozen door de medewerkers die via een 
poll mochten stemmen. Stichting Kinder Komputer Wereld, 
Vogelklas Karel Schot, Stichting Jarige Job, Stichting A Seal, 
Stichting Vaarkracht en JINC Rotterdam waren de gelukkigen.

Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt met deze donatie diversie 
initiatieven die zich inzetten voor een betere leefomgeving voor 
mens en dier en om kinderen een betere toekomst te bieden.


