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AANMELDINGSFORMULIER NRK AWARD DUURZAME PRODUCTEN 

Bedrijfsgegevens 
Bedrijfsnaam  

Vestigingsadres  

Postcode  

Plaats  

Website  

 
Contactpersoon  

Email   

Telefoonnummers  

 
Product 

Productnaam  

Marktintroductie  

Productbeschrijving 
functie 
markt 
…… 

 

Beschrijving 
Duurzaamheids 
Aspect 
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Grondstof 
virgin ja/neen, % 

recyclaat ja/neen, % 

biobased ja/neen, % 

degradeerbaar ja/neen 

Toelichting/opmerkingen grondstof 

Productie/product 
gebruik duurzame energie ja/neen 

energie efficiency in 2017 tov 2016 % 

soort grondstoffen (combi) welke 

zeer zorgwekkende stoffen ja/neen, welke 

smart design (doorontwikkeld) hoe 

minder materiaalgebruik % 

design for next use (n=1,2,3 etc) hoe 

Repareerbaar / demontabel ja/neen 

hergebruik (tweede hands) ja/neen 

afstemming met klant (keten) hoe 

uniek aspect productie wat 

Toelichting/opmerkingen productie 
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Gebruik 
bespaart energie % 

nut/toegevoegde waarde wat 

gebruiksgemak/comfort hoe 

extra functies welke 

gezond (bovenwettelijk) ja/neen, hoe 

veilig (bovenwettelijk) ja/neen, hoe 

uniek aspect product ja/neen 

Hergebruik/recycling 
wordt het ingezameld ja/neen/weet niet 

% hergebruik ja/neen/weet niet 

recycling via open-semi-closed loop kiezen 

uniek aspect recycling wat 

Opmerkingen/toelichting 

Algemeen 
radikale 
productinnovatie/toepassing 

welke 

radikale innovatie 
productietechniek 

welke 

radikale procesinnovatie (keten) welke 

Opmerkingen/toelichting 
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