Volg Renewi online

Container huren

Soorten afval

Advies op maat

Vandaag hebben we weer een selectie gemaakt uit het relevante afval-nieuws. We hopen
dat u ervan geniet!

Gratis van uw folie af?
Wist u dat wij uw folie gratis ophalen wanneer u van ons
een papiercontainer hee ? Door folie apart in te zamelen,
kan er maar liefst 98% gebruikt worden voor grondsto en
en vermindert u CO2-uitstoot. Ook benieuwd naar onze
oplossingen voor folie?

klik hier!

Gebruik de MyContainer App
Snel. Sneller. Snelst. Zo werkt u met onze MyContainer
App. Een superhandige app waarmee u in een paar
stappen containers laat ledigen, waar en wanneer u maar
wilt. De MyContainer App is beschikbaar als app voor
Apple en Android.

meer info

Afval bij verhuizing of opruiming
Een verhuizing of grote opruiming is vaak een tijd waarin
veel geregeld moet worden. Waar laat u bijvoorbeeld de
spullen die u niet meer wilt gebruiken? EcoSmart biedt
hiervoor de VerhuisAfvalService en neemt hiermee afval
e iciënt en duurzaam uit (uw) handen.

verhuisservice

Van Metaal tot Medaille; How it’s Made
Benieuwd hoe wij van metaal uit oude, afgedankte
producten weer nieuwe producten als schaatsmedailles
maken? Bekijk dan onze versie van ‘How It’s Made’. Deze
keer staat metaal centraal, een materiaal dat we goed
kunnen recyclen en hergebruiken als grondstof. Kijk de
video.

metaal

Tariefsaanpassing papier en karton
Vorige maand las u al over de onrust op de papiermarkt.
De prijs zakt door overschotten. Azië importeert
nauwelijks nog papier en Amerika dumpt overschotten.
Daarom hee Renewi per 1 oktober haar tarieven voor het
verzamelen en verwerken van papier en karton moeten
aanpassen.

papiermarkt

Educatiepakket voor het onderwijs
Werkt u in het onderwijs? Vraag dan gratis het Renewi
Educatiepakket aan voor het primair of secundair
onderwijs. Speciaal voor groepen 1 tot en met 8 en voor
de onderbouw. Theorie én praktijk over recycling,
afvalscheiding en afvalvermindering.

download

