
Maak eerst uw account aan via de portal op
onze website
Download en installeer de app MyContainer
vervolgens gratis in uw App Store (Apple of
Android)

Voor het aanmaken van uw account hee� u uw
relatienummer nodig en de postcode van uw
correspondentieadres. Deze zijn te vinden op uw
factuur.
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Container nodig?
 Gebruik onze gratis app MyContainer!

Snel. Sneller. Snelst. Zo werkt u met MyContainer; onze gratis app waarmee u met uw
smartphone of tablet altijd en overal afzet en rol containers laat plaatsen en ledigen. U kiest
zelf de ledigingsdatum en wordt op de hoogte gehouden van de status van de lediging. U
hoe� slechts 2 stappen te zetten om met onze app te werken:

  

U vindt meer informatie over het downloaden, installeren en gebruiken van de app op de
webpagina over MyContainer, of klik op de afbeelding om naar de video te gaan. Hee� u nog
meer vragen, dan kunt u ons bellen op 088 700 3700.

 

Check uw afvalkennis: polymeerbeton

Gaat of laat u de komende weken bouwen of verbouwen? Dan kan het zijn dat u aan de slag gaat
met polymeerbeton. Een materiaal waarmee bijvoorbeeld aanrechtbladen en vensterbanken
worden gemaakt. Polymeerbeton (ook wel kunststeen genoemd) hee� veel voordelen: het lijkt
aan de buitenkant op natuursteen en het is voordeliger dan natuursteen. Polymeerbeton is geen
beton, ook al lijkt dat wel zo door de naam. ‘Echt’ beton is namelijk samengesteld uit grind, zand
en water. Terwijl polymeerbeton voor meer dan 90% bestaat uit mineralen, polyesterhars en
kleurstof.

  
In de bouw wordt polymeerbeton steeds vaker gebruikt. Het komt nu met kleine hoeveelheden
in het bouw- en sloopafval terecht, wat geen problemen oplevert. Het wordt lastiger bij grote
hoeveelheden of wanneer er (glas)vezel in is verwerkt. Vraag Renewi dan hoe u dit het beste
kunt laten recyclen.

  

Wat valt onder bouw- en sloopafval?   

 

Renewi ook één op social media en online

 
Ondertussen rijden er meer dan 1.000 vrachtwagens rond in een Renewi-jasje en zijn meer
dan 100 van onze locaties ook helemaal omgezet naar Renewi. Vanaf 1 april zijn we ook op
social media en online over naar Renewi. De Van Gansewinkel website wordt automatisch
doorgezet naar de Renewi website. Op social media zijn we voortaan te volgen via de Renewi
Nederland kanalen. Volgde u ons op de twitteraccount van Van Gansewinkel? Dan gaat u ons
automatisch volgen op de Renewi account. Volg ons dus voortaan via de volgende kanalen:

Hét inzamelmiddel voor uw werkplek:
 de SmartBin 

Kent u de SmartBin al van EcoSmart? Dit is een handig inzamelmiddel voor op kantoor,

https://click.mail.renewi.com/?qs=8f264be590741d4d5b62dc4d4db6c512cf0af3a324e0fa9309dc9da667e6ace3853e0c9b59db458b2e2c3f0f55057c379dc054738249513e77be5c864c697881
https://click.mail.renewi.com/?qs=8f264be590741d4d23a79e0190b3c14f9de4d6efb1b7e4a80113f4da31e7899ae6f05f56224e5b75d03de1adb0ab5dc9bb8ba3ec016a9e43e691ee823a9f9373
https://click.mail.renewi.com/?qs=8f264be590741d4ddd96000464fdf9d15e7665739d61ea2170e885c9b5ab3e88c765ce8499ae4bd0b4ce94236bbcdf615101ee339bb62b1ea53c3cd802edb544
https://click.mail.renewi.com/?qs=8f264be590741d4ddd96000464fdf9d15e7665739d61ea2170e885c9b5ab3e88c765ce8499ae4bd0b4ce94236bbcdf615101ee339bb62b1ea53c3cd802edb544
https://click.mail.renewi.com/?qs=8f264be590741d4d77fd27f2326454e7a9075dfe3ae6ce663b82eeab8eb5237518474f8dd2a828afa5d042e8469d514e11987c677943c62406d60facdf329dd2
https://click.mail.renewi.com/?qs=8f264be590741d4d77fd27f2326454e7a9075dfe3ae6ce663b82eeab8eb5237518474f8dd2a828afa5d042e8469d514e11987c677943c62406d60facdf329dd2
https://click.mail.renewi.com/?qs=8f264be590741d4db47b4a1a36b1653c5a4fc2e177b7642b6a4f45dc0e1eecb9b12a51e4e1315ad76714eea286e161adda6d6c6b0c2553191a726cd65912656e
https://click.mail.renewi.com/?qs=8f264be590741d4db47b4a1a36b1653c5a4fc2e177b7642b6a4f45dc0e1eecb9b12a51e4e1315ad76714eea286e161adda6d6c6b0c2553191a726cd65912656e
https://click.mail.renewi.com/?qs=8f264be590741d4d186328ec2af7eec041994bdf10e0abc1c8cb5d159c4b23586fb406970ead6d618a55a1659089ebf3164e346b1c36c8c8d3d28a94add71dab
https://click.mail.renewi.com/?qs=8f264be590741d4d186328ec2af7eec041994bdf10e0abc1c8cb5d159c4b23586fb406970ead6d618a55a1659089ebf3164e346b1c36c8c8d3d28a94add71dab
https://click.mail.renewi.com/?qs=8f264be590741d4d6d8cda1e44563ea5c41eb3d1e8c20a10e1e9a685123dbaaa16761842f4dd9c1eafdbb232573a1a0de6ee9c1ada0c499e
https://click.mail.renewi.com/?qs=8f264be590741d4d8589bdf4d562054407e4f6d9bf2bf6abcb4c335d27fc666b300438e94a99a54059f4747e7b6cbeb150148f0e446f89a29ce574c5630da50c
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https://click.mail.renewi.com/?qs=8f264be590741d4d0d815b7fc0d45d91b02de1e917156c4bcce43f8406f8ccd1eeea6fdd2d0b4dfa4c2a235d3559584890f0d9ed0db338f42f089574bb3ccf20


Dankzij inzamelmiddelen zoals de SmartBin zorgt u
ervoor dat uw medewerkers afval gescheiden kunnen
inzamelen. Iedere werkdag opnieuw. Dit levert u 2
belangrijke voordelen op: u houdt zo meer recyclebare
afvalstromen over en minder restafval.

waarmee u 3 tot wel 5 afvalstromen kunt scheiden. Zoals: papier, bekers, g�, kunststo�en en
restafval. De SmartBin is vooral handig in gebruik als circa 5 collega’s één afvalbak delen.

  
De SmartBin is niet alleen een recycling bin maar ook een recycled bin! De bak bestaat voor
100% uit gerecylede materialen. Zo brengen we bij Renewi Products onze visie Afval Bestaat
Niet in praktijk.  

  
 

U kunt de SmartBin tot 1 juni voor 115 euro bestellen, exclusief btw. (De prijs voor de
SmartBin is normaal 147,06 euro, exclusief btw.) Bestel de SmartBin dus nu in onze webshop
products.renewi.com, of bestel de SmartBin telefonisch via 040 – 751 46 00.

  

Ik bestel de SmartBin! 
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