Een nieuw bedrijf met
een geweldige erfenis

Waardevol
voor u

Het begin van
iets nieuws
Shanks en Van Gansewinkel, twee
toonaangevende namen op het gebied van
recycling en duurzaamheid, zijn gefuseerd om een
nieuw waste-to-productbedrijf te vormen: Renewi.

Van Gansewinkel

Shanks

Ons unieke nieuwe logo weerspiegelt onze positie in het
centrum van de circulaire economie en vertegenwoordigt onze
visie om een nieuw leven te geven aan gebruikte materialen.
U blijft dezelfde goede service houden. Ons nieuwe
bedrijf is er op gericht om aan uw behoeften te
voldoen, vandaag en in de toekomst.
We willen van Renewi een bedrijf maken dat u
ondersteunt en waar u trots op bent. We kijken
er naar uit met u te mogen samenwerken.

Onze belofte aan u

U zult geen onmiddellijke
veranderingen ondervinden
als gevolg van de fusie. U behoudt
dezelfde contactpersoon en u blijft
ook facturen ontvangen van
hetzelfde bedrijf dat u tot dusver
van dienst is geweest.

De fusie zal ons in staat stellen om u
een steeds breder assortiment van
diensten en recyclingoplossingen
van wereldklasse aan te bieden en
meer te investeren in innovatie,
om toegevoegde waarde voor u
als klant te leveren.

Op dit moment is het dus business
as usual. Op de langere termijn
zijn we ervan overtuigd dat we
nog beter aan uw wensen zullen
kunnen voldoen.

Terwijl we ons verder
ontwikkelen, zal onze toewijding
om u uitstekende service
te bieden, het hart van ons
bedrijf blijven.

Onze unieke aanpak
Wij willen het meest toonaangevende waste-to-productbedrijf zijn. We
erkennen dat natuurlijke bronnen beperkt zijn en willen deze beschermen.
We geloven dat ‘afval’ een houding is. In
onze handen is het geen afval: het is een
product, een kans waarmee een klein stukje
van onze planeet kan worden beschermd.
Door gebruikte materialen een nieuw leven

te geven, zijn wij de verbindende schakel.
Bovendien geven we op een pragmatische
manier invulling aan duurzaamheid en zijn
we goed gepositioneerd om u te helpen uw
eigen duurzaamheidsdoelen te bereiken.

Ons aanbod voor u wordt ondersteund door drie dingen:

Lokale
dienstverlening

Breed
productaanbod

Internationale
expertise

Overal waar u actief
bent, beloven wij
dat u lokale service
en aandacht krijgt.

We kunnen u een
ongeëvenaard aanbod
van afvalmanagementproducten en -services
van topklasse aanbieden.

We bieden u
hoogwaardige kennis
en innovatie dankzij
ons internationale
operationele netwerk.

Onze toegewijde en gepassioneerde teams ondersteunen u graag. Ons
succes hangt daarbij af van hoe goed wij aan uw behoeften kunnen voldoen.
Wij zijn ervan overtuigd dat u trots zult zijn om met ons te werken.

www.renewi.com
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