Volg Renewi online

Container huren

Soorten afval

Advies op maat

We brengen u graag weer op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen binnen Renewi.
In deze nieuwsbrief is onder andere aandacht voor de 'Clean-up the beach'-tour, vervuild
staal en de nieuwe pedaal Qubic.

30 dagen strandafval opruimen
3 weken lang 260 kilometer strand schoonmaken. Dat is
wat Daan Strang doet van 8 tot en met 30 augustus,
ondersteund door Renewi. Een ‘Beach Clean-up Tour’:
zwerfafval oprapen van het noordelijkste puntje strand in
Noord-Holland tot het zuidelijkste stukje in Zeeland.

Lees hier meer!

Hoe gaat u circulair werken?
Duurzamer of circulair werken? Renewi adviseert u over
een passende aanpak. Door onder andere CO2-uitstoot te
vermijden en afval een 2e leven te geven. Dé manier om
de overheidsdoelstellingen voor 2022, 2030 en 2050 te
realiseren. Het einddoel? Nederland 100% circulair. Wij
geven u graag advies hoe u dit kunt realiseren!

Vraag hier advies aan!

Laat uw vervuilde staal recyclen
Hee u staal met contaminaties, zoals asbest, chroom-6 of
andere toxische sto en? (Bijvoorbeeld door sloop- of
opruimingswerkzaamheden.) Neem dan hier contact op
met Renewi. Uw gecontamineerd staal kunt u dan veilig en
duurzaam laten recyclen.

Neem hier contact op

Renewi biedt een educatiepakket aan
Educatie over afval draagt bij aan de vorming van
waarden over afval. Educatie is ook dé kans om jongeren
tot duurzaam gedrag aan te zetten. Om deze reden hee
Renewi een compleet educatiepakket voor scholen
ontwikkeld. U kunt dit hier downloaden.

Meer informatie

Snel afval scheiden in deze tijden
Eenvoudig en hygiënisch uw afvalstromen scheiden en
weggooien? Dat lukt met de nieuwe pedaal Qubic: een
kwalitatief hoogwaardig, functioneel en modulair
inzamelmiddel dat u niet met uw handen opent. Zeer
geschikt voor zorginstellingen, scholen en openbare
gebouwen.

Bekijk hier de containers

Op (de) weg naar minder CO2-uitstoot
Eén van de targets uit ons duurzaamheidsrapport is het
verkleinen van onze CO2-voetafdruk. Dat doen we door
over te stappen naar vrachtwagens die emissievrij zijn of

voldoen aan Euronorm 6. We zorgen er ook voor dat
minimaal 40% van de leaseauto’s elektrisch/hybride is.
Lees hier hoe we dat gaan realiseren!

Lees meer!

