Speciale rolstoelfiets brengt kinderen Campus Ten Dries een dynamisch 2019

Net zoals in 2018 wenst BASF Coatings Services tijdens het nieuwe jaar bijzondere aandacht te schenken aan
maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bij BASF creëren we namelijk chemie voor een duurzame
toekomst. Daarbij combineren we economisch succes met bescherming van het milieu en het opnemen van
onze sociale verantwoordelijkheid. We starten het jaar niet enkel met goede voornemens en nieuwe
uitdagingen, maar beginnen ook graag met een positieve noot.
De verkoop van de ecologische productlijnen Eco Balance en eSense van BASF's premium autolakmerken
Glasurit® en R-M® kent een stijgend succes en steeds meer carrosseriebedrijven delen de groene gedachte.
Particulieren worden immers steeds kritischer als het neerkomt op milieuvriendelijke herstellingen en
houden daar dan ook rekening mee bij de keuze van een bodyshop. Die milieubewuste trend bij onze
klanten en eindklanten kunnen we uiteraard alleen maar toejuichen. Bij de lancering van de nieuwe ecoproducten begin 2018 engageerde BASF Coatings Services zich om voor elke liter verkocht product een
bijdrage te schenken ten voordele van "Fiets je vrij". Dit project zet zich in voor kinderen en adolescenten
met een motorische of meervoudige beperking en helpt hen kind te zijn door bij te springen met aangepaste
ontspanningsmogelijkheden. Dankzij het engagement van al 80 klanten konden we een mooi bedrag
verzamelen waarmee Campus Ten Dries in Landegem een speciale rolstoelfiets kon aankopen voor de
kinderen die hier verblijven. Dankzij het ontwerp van deze fiets kan de rolstoel gemakkelijk op het fietskader
rijden en vastgezet worden, zodat er haast geen begeleiding nodig is om een ritje te kunnen maken.
BASF Coatings Services wil daarom al haar eco-klanten bedanken en engageert zich om hen in 2019 te blijven
motiveren om voor ecologisch verantwoorde producten te kiezen. Zo dragen we samen ons steentje bij voor
een groenere toekomst en zorgen we voor het milieu, en voor elkaar.
We kijken in 2019 opnieuw uit naar fijne samenwerkingen, en wensen al onze partners een jaar gevuld met
vele mooie momenten omringd door vrienden en familie!
Meer info over onze eco-producten:

http://ecobalance.glasurit.com/benl/produkte.html en http://esense.rmpaint.com/benl/index.html

