Volg Renewi online

Container huren

Soorten afval

Advies op maat

Renewi deelt ambities en successen
Maandag 6 juli publiceerde Renewi haar
duurzaamheidsrapport. Hierin vindt u onze ambitieuze
duurzaamheidsdoelstellingen en waste-to-productcases
waar we trots op zijn. Bekijk het duurzaamheidrapport
van Renewi, dan ziet u hoe wij circulair werken in praktijk
brengen.

Bekijk het rapport hier!

Renewi & Deko Eko
Renewi werkt samen met Deko Eko. Het
upcyclingplatform van dit bedrijf gee een nieuwe
betekenis aan het ‘verwerken’ van afval. Deko Eko creëert
onder andere sieraden en tassen, gemaakt van specifieke
afvalstromen. Hee uw bedrijf ook circulaire ambities?
Laat het ons weten!

Lees hier meer

Doet u mee? Kies voor PMD!
Wist u dat wij plastic, metaal en drinkpakken inzamelen en
laten recyclen? Hiervoor gebruikt u een aparte PMDcontainer, bijvoorbeeld met een inhoud van(af) 240 liter.
Zo houdt u minder restafval over. Ontvang vrijblijvend een
voorstel voor een passende PMD-container.

Bekijk hier de containers

Rockwool & Renewi werken weer samen
Rockwool en Renewi werken weer samen, om gebruikte
rockwool/steenwol (draden gemaakt van gesteente) te
recyclen. Zo is een speciale dienst ontstaan!
Steenwolresten worden op bouwplaatsen ingezameld en
afgevoerd. Van deze resten worden nieuwe
steenwolproducten gemaakt.

Meer informatie

PMC: Staal met een verhaal
Het stortverbod voor asbesthoudend staalschroot is 26
juni in de Staatscourant aangekondigd. Wist u dat Renewi
deze 100% circulaire oplossing voor vervuild staal al
aanbiedt? Renewi verzamelt en vervoert dit staal met een
verhaal naar verwerker PMC: Purified Metal Company

Meer informatie

Renewi rijdt MONO. En u?
De eerste kernwaarde van Renewi is veiligheid. Daarom
ondersteunen wij de boodschap van MONO. Wij promoten
deze bijvoorbeeld binnen onze organisatie. MONO staat
voor ongestoord onderweg, zonder afleiding van mobiele
berichten. Rijdt u ook al MONO? Daar kunt u mee
thuiskomen!

Meer informatie

Creëer grondsto en met een QR-code
Onze Qubic-afvalbakken zijn voorzien van een QR-code.
Wel zo handig, want zo ontdekt u snel of u het juiste
inzamelmiddel gebruikt. Op deze manier draagt u bij aan
een wereld zonder afval. Door dat wat u weggooit goed te
scheiden, creëert u namelijk grondsto en.

Bekijk de Qubic-afvalbakken

