Volg Renewi online

Container huren

Soorten afval

Advies op maat

Nederland 24,5% circulair
Nederland hee volgens het Rijksbrede Programma
Circulaire Economie de ambitie om in 2050 volledig
circulair te zijn. Nederland is momenteel slechts 24,5%
circulair. O ewel: slechts een kwart van de materialen die
nodig zijn, is gemaakt van secundaire grondsto en.

Meer informatie

Maak kennis met Sietze
Lees op unseenheroes.nl het prachtige verhaal over één
van de vuilnismannen bij Renewi, Sietze van der Bosch.
Unseen Heroes ontstond uit bewondering voor de mensen
die de wereld juist nu draaiende houden. Mensen die
keihard werken en het verschil maken, maar vaak achter
de schermen blijven.

Lees het interview hier

Een SmartBin voor uw thuiswerkplek
Goede afvalscheiding is belangrijk op uw werkplek op
kantoor én op uw werkplek thuis! Daarom biedt EcoSmart
u juist nu 50% korting aan op de SmartBin, een
inzamelmiddel waarmee u 5 afvalstromen kunt scheiden.
Zo haalt u ook thuis zoveel mogelijk grondsto en uit afval.

Meer weten?

Tip: huur een papiercontainer
Houdt u veel papier- en kartonafval over? Dan moedigt
Renewi u graag aan om dit van uw andere afval te
scheiden. Wist u dat de inzet van een
papier-/kartoncontainer de meestgekozen manier is om
dit te doen? Van oud papier kan namelijk nieuwe
grondstof worden gemaakt.

Meer info

Zo zit Het Goed!
Kringloopwarenhuis Het Goed hielp met het inrichten van
een loungehoek op het Renewi-kantoor in Eindhoven. Niet
‘zomaar’ een hoek … maar een échte waste-toproductloungehoek! Gemaakt van gerecyclede items en
gemaakt door mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt.

Meer informatie

Inzamelpunten voor batterijen
Batterijen zijn klein chemisch afval en horen niet bij
restafval. Wist u dat lithiumbatterijen zelfs brand kunnen
veroorzaken? Hierbij komen schadelijke sto en vrij.
(Producten met) lege batterijen levert u in bij speciale
inzamelpunten voor een veilige verwerking.

Meer informatie

Afscheid in coronatijd
Met pensioen gaan in coronatijd … Even leek het er voor
Aad ’s-Gravemade op dat het een stil afscheid zou worden
na 41 jaar werken in Wateringen. Maar Renewi stuurde
transportmanager Aad ‘groots’ met pensioen: meer dan
100 Renewi-trucks vormden een prachtige erehaag.

Bekijk hier de video

