
Kartonnen bekers bieden heel goede
recyclemogelijkheden. Veel bedrijven maken daarom
al gebruik van Renewi’s dienst Collect a Cup:
kartonnen bekers apart inzamelen en laten verwerken
tot nieuwe producten. Wist u dat we van 70 kartonnen
bekers weer 1 rol toiletpapier maken?

 
Kent u de gratis MyContainer App al?

 Hiermee kunt u met uw smartphone of tablet altijd en
overal containers laten plaatsen en ledigen. U kiest zo
voor snelheid én flexibiliteit.

  
U kiest zelf de ledigingsdatum en wordt op de hoogte
gehouden van de status van de lediging. Hoe u de
MyContainer App aanmaakt en gebruikt ziet u in dit
filmpje. 
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Drink duurzaam ko�ie en thee en geef uw bekers
apart mee! 

 
Kartonnen bekers recyclen, vraagt om goed afval sorteren! Dat werkt in 3 stappen:

1.  Probeer zoveel mogelijk afval te voorkomen
2. Gebruik dezelfde beker als je meer kopjes ko�ie of thee neemt. Informeer

medewerkers en bezoekers over de gewenste sorteerrichtlijnen en het duurzame
sorteerdoel

3. Zorg ervoor dat de kartonnen bekers apart worden gehouden van het andere afval.
Hiervoor hee� Renewi speciale afvalbakken én afvalzakken. Informeer medewerkers
over het inzamelsucces, of geef verbetersuggesties

Meer weten over het sorteren en recyclen van kartonnen ko�ie- en theebekers? Neem dan
contact op met uw vaste contactpersoon bij Renewi, of vul het formulier in op de website van
Collect a Cup. Ook als u al gebruikmaakt van Collect a Cup, en communicatiemiddelen of
sorteerrichtlijnen wilt ontvangen.

  

Kartonnen bekers? Sorteer meer! 

 

Nieuw: afval scheiden met de SepR8

EcoSmart hee� een nieuw inzamelmiddel voor al uw afval op de werkvloer: de SepR8. Dit
nieuwe inzamelmiddel is gemaakt van hoogwaardig staal en is afgewerkt met een krasvaste
poedercoating. De voordelen van SepR8 op een rij:

Stijlvol, luxueus inzamelmiddel voor diverse afvalstromen
Duurzame materialen en dankzij wieltjes gemakkelijk te verplaatsen
Met 1 deksel eenvoudig te openen en te ledigen

De SepR8-serie is er in verschillende uitvoeringen: voor 2, 3 of 4 verschillende afvalstromen.
Bezoek de EcoSmart-website als u benieuwd bent naar de SepR8 of naar andere
inzamelmiddelen van EcoSmart. Om direct te bestellen bezoek de webshop.
 

Bezoek onze webshop   

Prijswinnaars MyContainer App

Nieuwe MyContainer App gebruikers maakten de afgelopen weken kans op een ‘WakaWaka
Power+' ter waarde van € 69,95. De winnaars zijn bekend! Hierbij feliciteren we: Michel
Hoekstra van Kulturhus de Bijenkorf en Berry Wilting van OlbaPlast B.V. Veel plezier met de
gewonnen prijs.

U vindt meer informatie over het downloaden, installeren en gebruiken van de app op de
webpagina over MyContainer.

 

Wat zijn de kostontwikkelingen in de
vervoersmarkt?

 
Het transportonderzoeksbureau Panteia/NEA publiceert elk jaar in juli over de
kostenontwikkelingen in de vervoersmarkt. Het bureau doet dat in opdracht van de NIWO
(Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie). Panteia/NEA deelt in haar publicatie
de prijswijzigingen van verschillende kostprijsonderdelen van het vervoer, in verschillende
deelmarkten.

  
In oktober 2017 stond de NEA-index op 103,6 voor de deelmarkt bedrijfsafval rolcontainers.
In juli 2018 staat de NEA-index op 107,5. O�ewel: een behoorlijke verhoging van 4% op de
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vervoerskosten in deze deelmarkt, zoals: belastingen, brandstof, prijsinflatie,
onderhoudsmaterialen en reparaties.

  
De jaarlijkse indexatie die per 1 januari ingaat, houdt rekening met de cijfers over 2017.
Binnen Renewi Nederland wordt de NEA-index uit oktober 2017 als laatste actuele cijfer over
2017 meegenomen in haar jaarlijkse indexatie. De werkelijke, gemiddelde kostenstijgingen
over het volledige jaar 2017 worden pas definitief in 2018 gepubliceerd.

  
Meer weten over de onderzoeksresultaten? Lees dan op de website van NIWO het uitgebreide
nieuwsitem over de kostenontwikkelingen.

 

Klanttevredenheidsonderzoek 2018

In de loop van de komende weken zal het jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek worden
uitgevoerd. Ook dit jaar wordt de enquête online afgenomen door onderzoeksbureau Integron.
Mogelijk ontvangt u hiervoor een e-mail met een link naar de enquête. Het invullen van de
gehele enquête zal naar verwachting slechts 10 minuten duren.

  
Door uw deelname helpt u ons verder bij het verbeteren van onze samenwerking. Daarom
stellen we het zeer op prijs als u uw ervaring, mening en gevoel over onze organisatie met ons
zou willen delen!  

 

Volgt u Renewi al op Social Media?

 
Kom meer te weten over Renewi en blijf op de hoogte van ontwikkelingen en onze
nieuwsupdates. Ook kunt u hier tijdens kantooruren terecht met vragen over uw
dienstverlening. Volg ons op:
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