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Altijd een oplossing voor uw bedrijfsafval 

Een gemiddeld bedrijf is een flinke afvalproducent. Neem alleen al dat wat er overblij� van
productverpakkingen: papier en karton, plastic en hout. Al dit bedrijfsafval (en meer!) voert
Renewi e�iciënt, milieuvriendelijk en veilig af. Wij doen dit natuurlijk altijd volgens de wet-
en regelgeving die geldt voor specifieke afvalstromen. Bekijk hoe wij afval inzamelen,
verwerken en hieruit de grondsto�en herwinnen.

  
Wist u dat …

papier 7 keer gerecycled kan worden?
glas eindeloos gerecycled kan worden?
200 mobiele telefoons genoeg goud opleveren voor één trouwring?

Gebruikte materialen zoals papier en karton, plastic en hout krijgen dankzij Renewi een
nieuw leven, waarmee we primaire grondsto�en sparen én secundaire grondsto�en creëren.
Hoe doen we dat?

We recyclen en herwinnen bijna 90% van het afval dat we inzamelen
We verwerken elk jaar ongeveer 14 miljoen ton afval tot waardevolle producten of
energie
We vermijden bijna elk jaar de uitstoot van 2,88 miljoen ton CO2

’  

Welk afval hee� ú?   

 

In 4 stappen naar een Circulaire Economie 

Slechts 9% van de grondsto�en die wij gebruiken, krijgt een tweede leven. Veel bedrijven
werken namelijk nog volgens de lineaire economie, waarbij producten worden gemaakt en na
gebruik weggegooid. Gevolg? Meer dan 90% van de grondsto�en die we voor productie
gebruiken, zijn we aan het verbruiken, in plaats van hergebruiken. En dat is precies de reden
waarom we wereldwijd moeten toewerken naar een circulaire economie. Een economie waarbij
we de keten ‘sluiten’, van afval tot product.

  
In januari 2018 bracht Circle Economy het Circularity Gap Report uit, dat onder andere inzicht
gee� in de stappen die we moeten zetten om tot een volledig circulaire economie te komen.
O�ewel: hoe overbruggen we de kloof tussen de huidige 'oude' economie en de gewenste
circulaire economie? Volgens het rapport zijn hiervoor 4 stappen nodig:;

Eén wereldwijde coalitie samenstellen
Eén wereldwijd doel vaststellen, inclusief actiepunten
Het doel vertalen naar lokale stappenplannen
Bewustwording verbeteren van circulaire systemen

Meer weten over de Circulaire Economie? Schrijf u dan in voor de Workshop Introductie in de
Circulaire Economie die Renewi en Circle Economy samen verzorgen.

  

Meer over de workshop   

 

Renewi deelt kennis rond afvalwet- en regelgeving

In onze vorige nieuwsbrief hebben we verteld over de dekbedden die we naar de slachto�ers
van de aardbeving in Irak hebben gestuurd. Hierop zijn veel positieve reacties gekomen!
Renewi probeert áltijd een oplossing te vinden om gebruikte materialen een tweede leven te
geven. Daar werken wij dagelijks aan. Alleen … lukt dat niet altijd, vanwege strenge wet- en
regelgeving.

  
Wilt u meer inzicht in deze wetten en regels rondom afval? Houd dan deze
nieuwsbriefrubriek in de gaten. We gaan hierin namelijk onze kennis met u delen, zodat u de
antwoorden hee� op vragen zoals deze:

Waarom moeten nieuwe batterijen op een andere manier worden ingezameld?

https://click.mail.renewi.com/?qs=ea0f4e292853d6f75176d4782febb73c0632d0cfcfbab229029948a948a36767ab86119ab296fbdca83b7fd20a98fd8cf49296e016565102
https://click.mail.renewi.com/?qs=ea0f4e292853d6f782b9040724211bc1f7ae341572d5036028047eb6b66932c976a62efcfb53197c36a14b1137c5e09a29297aaac263dd8c05d4fdc55959c5a5
https://click.mail.renewi.com/?qs=ea0f4e292853d6f76c096d44029e7e988b72e8a582b2bc60cedf87f474598a4de676d364c58dd5632362bfb22e0f667449d31c7031db517d504a09ea8eba2008
https://click.mail.renewi.com/?qs=ea0f4e292853d6f7de8a5a2a88eff27aee22ae1a19d5eb15344e9aae0e6c42e5e63213d663167585defc317358796e8d7ca8d93d9c7e4ad38cc010b5a95e4f52
https://click.mail.renewi.com/?qs=ea0f4e292853d6f71d891092d8a95b2cdb9e0e6e3a7e1b30cc52fc5c90ba869971b3be1a4bb96b009f8c9181fc63bb99769fffcfdd8ae696d1595ac2e5cc3636
https://click.mail.renewi.com/?qs=ea0f4e292853d6f78451cb4fe2513b9f38ddef72d02f685db132bc932fc1dda6c0f1101008402421581e96ae3fc88093cc27045fa7ab775e209b951f45c5fa30
https://click.mail.renewi.com/?qs=ea0f4e292853d6f7a9cd7e12465d32af4f60f945f9cf096b1f131428cd6a16696e09173cc52332571ffecc18477b037a8743226b4d943a4779d8d6fe26f4f7da
https://click.mail.renewi.com/?qs=ea0f4e292853d6f7a74e5086ae596e251110efc4f1eda44557bc20ba5a879bee269b1d26c0f336d0a096d613e8ae1abadfe5335c8f8db16737859fa92f7b4a80
https://click.mail.renewi.com/?qs=ea0f4e292853d6f7f8a055570a72b530dc21cbaf8368432fdfaf0a185e41da9b9a3ece20b93dce56a5ac4bc766e8bcf52aa9733e59e9cc9dd961d518a6ea45e8
https://click.mail.renewi.com/?qs=ea0f4e292853d6f74f3334e633c84acfa830ffc8402a58934308f3c116557181cb4c2c0c452880626991e9bc69ce360f9941237e0e0bcec2e201632783289555
mailto:Gilbert.de.Raad@renewi.eu?subject=Workshop%20Circulaire%20Economie


Hoe goed kunnen we bouw- en sloopmaterialen recyclen, nu er steeds meer nieuwe
materialen worden gebruikt voor isolatie?
Wat is een Eural-code?

Door onze kennis met u te delen, worden we samen steeds beter in het scheiden,
hergebruiken en recyclen van afval. Deze kennis zetten we zelf ook dagelijks in. We verzorgen
namelijk voor veel bedrijven de afvaladministratie die wettelijk verplicht is. Bijvoorbeeld
voor gevaarlijk afval.

  

Van afval naar grondstof 

 

EcoLight: professioneel afvalbeheer
 voor het mkb

Van 24 tot en met 26 januari werd de 20e Vakbeurs Facilitair gehouden in de Jaarbeurs in
Utrecht. EcoSmart was hier met een mooie stand, waar we bezoekers ons grote aanbod aan
inzamelmiddelen lieten zien. Er was vooral veel interesse voor het EcoLight-concept van
EcoSmart. Deze vorm van dienstverlening is zeer geschikt voor kleinere organisaties, waar
het niet loont om een extra medewerker in te zetten die zich volledig met afvalinzameling
bezighoudt. EcoLight is dan dé oplossing:

U krijgt de middelen die nodig zijn om uw (schoonmaak)medewerkers het afval aan
de bron te laten scheiden
U krijgt de middelen die nodig zijn om de aan de bron gescheiden stromen ook
gescheiden te kunnen afvoeren
Uw (schoonmaak)medewerker registreert de ingezamelde stromen en EcoSmart stelt
hiervoor een rapportage op
EcoSmart traint uw (schoonmaak)medewerkers die de afvalinzameling op zich
nemen, zodat zij meer kennis van afval krijgen
EcoSmart voert periodiek audits uit, om ervoor te zorgen dat er gewerkt blij� worden
volgens de gemaakte afspraken

Meer weten over ons EcoLight-concept? Geef dan uw gegevens aan ons door. Of bel ons op
040 751 4600.

  

Meer over Ecolight   

https://click.mail.renewi.com/?qs=ea0f4e292853d6f79da66fe2c0918c89e645fb94651ab199b6c78a08bfd2a3f7f03da8e8b1ff4dff9783f3d660269e5ad1e784ef6a77262731192716d5faa45c
https://click.mail.renewi.com/?qs=ea0f4e292853d6f7abec78bfa03e05f2aed501e2dcdd718eed8f9fe81db341e06c4a960d63345c8355a6a923c9c3a59b50d191c8788fcadc3e118044737780a6
https://click.mail.renewi.com/?qs=ea0f4e292853d6f7e8932038182c8c15f348b3b7cb053dcfe8b4b71c053f38af45215f5be2dcecb6fcfecf7146ca441933aeb80cea117df0cf07d36e5bfc02c3
https://click.mail.renewi.com/?qs=ea0f4e292853d6f7abec78bfa03e05f2aed501e2dcdd718eed8f9fe81db341e06c4a960d63345c8355a6a923c9c3a59b50d191c8788fcadc3e118044737780a6

