Volg Renewi online

Container huren

Soorten afval

Advies op maat

CO2-prijsvraag: stuur in en win!
Hee u een origineel idee dat de CO2-uitstoot vermindert?
Dan horen we dat graag! Als het maar met afval te maken
hee . Stuur ons vòòr 30 juni een beschrijving, liefst met
foto’s. De 10 beste inzendingen ontvangen het boek CO2-

neutraal ondernemen - Zo doe je dat! t.w.v.€ 16,95.*

ik doe mee

Nieuw: makkelijk gegevens aanpassen
Om u goed van dienst te zijn hebben wij uw correcte
gegevens nodig. Wilt u deze voor ons controleren? Als u
een fout ontdekt, past u deze heel eenvoudig aan. U staat
bij ons bekend als: (), telefoon: . Vergeet niet om op
'Bevestigen' te drukken. Hartelijk bedankt voor uw hulp!

controleren

Doe de restafvalscan!
In afval wroeten is niet iets wat je iedere dag doet. Bij
hostelketen Stayokay hebben we dat onlangs wel gedaan.
Het is onderdeel van de restafvalscan van Ecosmart. De
scan helpt om uw restafval te verminderen en uw CO2
footprint te verlagen. Wilt u ook een scan?

restafvalscan

Draag uw steentje bij
Hee u afvalcontainers nodig voor afval dat niet
gescheiden of gerecycled kan worden? Ook dit
zogenaamde restafval gee Renewi een tweede leven in
de vorm van energie of grondsto en. Een afvalcontainer
huren om uw restafval duurzaam in te zamelen, doet u
eenvoudig online. Vraag direct uw o erte aan.

o erte

Ondernemen met het juiste talent
Ieder bedrijf wil het juiste talent in huis hebben. En dat is
ook te vinden in groepen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Renewi zet hier bewust op in en is daarvoor
nu ook gecertificeerd op de Prestatieladder Socialer
Ondernemen (PSO). Ook handig voor u als u zaken wilt
doen met (lokale) overheden, want onze certificering telt
mee voor uw sociale inkoop.

lees meer

* Voorwaarden: Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. Indien uw antwoord is gekozen, ontvangt u
uiterlijk dinsdag 30 juli bericht. Door uw deelname gee u Renewi toestemming om uw inzending met uw
naam en bedrijfsnaam te publiceren op haar website en in haar nieuwsbrief.
*

