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365 dagen Renewi!
Herkent u onze nieuwe naam en logo al? Dan is dat voor Renewi iets om trots op te zijn! Het
afgelopen jaar hebben wij namelijk veel aandacht gegeven aan het introduceren van ons merk.
U ziet dit al terug op onze 1000 voertuigen (van de 2500) én onze 100 locaties (van de 250). De
eerste 365 dagen van Renewi draaiden uiteraard ook om onze innovatieve dienstverlening voor
u, en de prestaties die Renewi zo hee kunnen leveren! Bekijk onze video met de successen van
ons eerste operationele jaar.
We zijn óók trots op onze:
recycling- en herwinningspercentage van 90%
gemoderniseerde en e iciënte vrachtwagenvloot
samenwerkingsverbanden met Philips, Miele, KPN én de KNSB ’

Bekijk onze video

Bezoek de EcoSmart-webshop
Uw medewerkers hebben specifieke producten nodig voor het gescheiden inzamelen van afval.
Iedere werkdag opnieuw. Daarom zorgt ú ervoor dat alle producten die gebruikt en verbruikt
worden altijd op voorraad zijn. Bij Renewi bestelde u de benodigde producten altijd al snel en
gemakkelijk, telefonisch of via e-mail. Maar het kan nóg sneller en nóg gemakkelijker. Vandaar
dat wij onze nieuwe webshop hebben ‘geopend’: products.renewi.com. De webshop die e iciënt
afvalbeheer mogelijk maakt.
Of u nu g apart inzamelt in het bedrijfsrestaurant, of ko ie- en theebekers stapelt in de
boardroom: u faciliteert uw medewerkers optimaal met deze 3 productcategorieën:
1. inzamelmiddelen
2. inzamelzakken
3. schoonmaakmiddelen
Bestel alles wat u nodig hee in onze webshop products.renewi.com. Wanneer u vóór 30 april
2018 een bestelling plaatst in onze webshop, ontvangt u GRATIS een mooie Renewi-Dopperfles!

Naar de webshop

Papiermarkt onder druk
De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) hee aangeven om met een
Nederlandse handelsdelegatie in april naar China af te reizen. Vanaf 1 maart 2018 is daar er
een nieuwe verontreinigingsnorm van kracht, maar het is nog steeds onduidelijk hoe deze te
interpreteren. De delegatie gaat vragen om meer helderheid over die importbeperkingen.
Maar de consequenties zijn steeds beter zichtbaar: de internationale afzetmarkt raakt meer
en meer verstopt. Er zijn en blijven afzetmogelijkheden, maar de schaarste is voelbaar en
kostbaar.
Lees het volledige verhaal op: www.fnoi.nl

Lees meer

Check uw afvalkennis: batterijen
Wist u dat batterijen steeds vaker lithiumbatterijen zijn? Deze zitten onder andere in mobiele
telefoons en elektrische fietsen. We zien ze ook steeds vaker terug als ‘gewone’
(huishoud)batterijen. Lithiumbatterijen hebben een groot risico: wanneer ze bij
afvalverwerkers worden verwerkt, bestaat de kans dat ze exploderen of in brand vliegen.
Bent u een van onze klanten voor wij (lithium)batterijen inzamelen en afvoeren? Dan is het
voor u belangrijk om te weten dat wij uw (lithium)batterijen alléén maar accepteren als u
deze aanbiedt in UN-gekeurde verpakkingen. In sommige gevallen moeten de batterijen ook
zijn voorzien van specifiek isolatiemateriaal, zoals vermiculiet. Batterijen vallen onder de
afvalstroom KGA: klein gevaarlijk afval.
Wilt u advies over de wijze van verpakken? Of wilt u goedgekeurd verpakkings- en
isolatiemateriaal bij ons bestellen? Neem dan contact met ons op.

Wat is KGA?

