
Kopers, pas op!  
Namaak cartridges zijn  
niet wat ze lijken te zijn.

Namaak cartridges zijn 100% nieuw geproduceerde 
cartridges die door andere fabrikanten gemaakt 
worden om zo veel mogelijk op het origineel te lijken. Ze 
worden vaak verkocht als "gerecycled" en milieubewust, 
maar namaak cartridges zijn absoluut niet echt of 
milieuvriendelijk.

Ze worden vaak op de markt gebracht tegen een lagere 
prijs dan van de OEM-fabrikant en daardoor lijken 
namaak cartridges vaak goedkoper. Dat zijn ze echter 
niet. De afdrukkwaliteit is slecht, ze veroorzaken veel 
storingen en schade aan de printer en dat zijn nog niet 
eens de ernstigste problemen.



Brand uw vingers niet aan namaak.
Wie heeft de namaak cartridges 
gemaakt? Welke chemicaliën 
zitten erin? 

Wie houdt rekening met  
uw veiligheid?

•  Aangezien het merendeel van de 
namaak cartridges geproduceerd 
wordt in Azië en onder talloze namen 
wordt verkocht, is het nooit duidelijk 
van wie de cartridges afkomstig zijn. 
Dit kan met opzet gedaan zijn.

•  Een cartridge kan er aan de buitenkant 
als een originele cartridge uitzien 
maar wat erin zit, is belangrijk, vooral 
vanwege de gezondheidsrisico's.

•  Welke chemicaliën zijn gebruikt? Wat is 
het gehalte aan giftige stoffen en wat 
zijn de risico's van blootstelling aan 
deze stoffen?

 –  Heeft iemand een analyse 
uitgevoerd om te controleren of de 
stoffen waarmee u in contact komt 
door inhalering, aanraking of zelfs 
inslikken niet gevaarlijk voor u zijn? 

Namaken en schadelijke  
milieu-effecten: welke  
gevolgen heeft dit voor u?

Bestemd voor de stortplaats

•  In tegenstelling tot OEM's en erkende 
fabrikanten van gerecyclede cartridges 
nemen fabrikanten van namaak zelden 
gebruikte cartridges terug, omdat 
ze vanwege hun inferieure kwaliteit 
niet gerecycled kunnen worden. De 
cartridges komen dan automatisch op 
de stortplaats terecht. 

Problemen met gevaarlijke 
afvalstoffen

•  De OEM-fabrikanten beoordelen op 
een verantwoordelijke manier alle 
materialen die gebruikt zijn in hun 
cartridges op giftigheid en biologische 
afbreekbaarheid en publiceren 
richtlijnen om deze materialen op een 
veilige manier af te voeren. Maar wat 
doen de fabrikanten van namaak?

 –  Hoe weet u of uit de namaak 
cartridges op de stortplaats geen 
schadelijke stoffen in de bodem 
lekken en dus in uw drinkwater 
terechtkomen?

Namaak kost u altijd meer.  
Veel meer.

 U kunt helpen om het gevecht tegen 
illegale namaak te financieren. 

•  Door de schendingen van patenten, 
handelsmerken en copyright door 
fabrikanten van namaak zijn de OEM's 
miljoenen kwijt in de rechtbank. Deze 
kosten worden uiteindelijk aan u 
doorberekend in de vorm van hogere 
prijzen voor de cartridges.

Veel storingen.  
Slechte afdrukkwaliteit.

•  De fabrikanten van namaak kopiëren 
een originele cartridge (ze gebruiken 
geen originele toner of hardware) 
en offeren kwaliteit op voor zo laag 
mogelijke kosten. 

 –  Er komen vaak lekkages in de 
printer en vervuiling van belangrijke 
printeronderdelen voor met 
rampzalige gevolgen.

 –  De kosten voor het repareren van de 
printer zijn vaak hoger dan de kosten 
voor een nieuwe printer. 

•  De afdrukkwaliteit is vaak slecht 
en onvoorspelbaar, zodat weinig 
indrukwekkende, amateuristische 
en ongewenste afdrukken worden 
geproduceerd.

Minder pagina's betekent  
meer kosten.

•  Er kunnen vaak minder afdrukken 
worden gemaakt dan met originele 
cartridges, waardoor ze vaker 
vervangen moeten worden en u 
uiteindelijk niet goedkoper uit bent.

Meer informatie van Xerox. 

Als belangrijke internationale 
leverancier van nieuwe en 
gerecyclede printercartridges 
begrijpt Xerox dat printers 
belangrijk zijn voor klanten 
en dat er niet mee geknoeid 
mag worden door mensen 
die ongeschikte of illegale 
producten willen aansmeren 
als originele of compatibele 
producten. 

Neem voorzorgsmaatregelen 
om ervoor te zorgen dat 
u echte verbruiksartikelen 
koopt. Koop alleen bij eerlijke 
en betrouwbare bronnen. 
Dit is de beste manier om te 
kunnen garanderen dat u een 
origineel product koopt. 

Controleer ook of de toner/
vaste inkt van Xerox® een 
officieel veiligheidslabel van 
Xerox heeft, waarmee u 
ze kunt onderscheiden van 
niet-originele en nagemaakte 
verbruiksartikelen.

Ga voor meer informatie,  
email BrandProtection 
Investigations@xerox.com  
of bel 0044 (0) 1707 353250.
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