Volg Renewi online

Container huren

Soorten afval

Advies op maat

Beste,
We brengen u graag weer op de hoogte van de meest actuele ontwikkelingen binnen Renewi.
In deze nieuwsbrief is onder andere aandacht voor PMD, Handcleaning Qubic en de nieuwe
innovatieve elektrische vrachtwagen van Renewi.

Wat maakt u van uw PMD-afval?
Unilever, Sodexo en Renewi leveren het bewijs dat de
circulaire economie wérkt, via een pilotproject. Sodexo
sorteert het PMD-afval in het bedrijfsrestaurant, Renewi
verzamelt dit afval en Unilever maakt er nieuwe
verpakkingen van. En u? Wat creëert u van úw PMD-afval?

Lees hier meer

Gooi je mondkapje netjes weg
Maak het uw medewerkers makkelijk om het corona
moeilijk te maken. Gebruik de Renewi’s EcoSmartoplossing: de combinatie van een inzamelmiddel en
desinfectiezuil. Hiermee kun je je handen desinfecteren,
maar ook mondkapjes en handschoenen na gebruik in
een Qubic gooien. Ideaal voor plaatsingen bij de ingang
van een school of kantoor, of op iedere afdeling bij de
pantry’s en ko iecorners.

Bekijk de Qubic hier

Duurzaamheid begint bij een kind
Renewi hee een afvalprogramma ontwikkeld, speciaal
voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.
Hiermee leren kinderen al heel jong over afvalscheiding,
recycling en afvalvermindering. Het programma leert
kinderen duurzaam denken én doen, door spelend te
leren.

Lees hier meer

Hoe schoon is uw g -afval?
Hoe schoner uw g -afval, hoe schoner de compost. Om de
toenemende vervuiling van g -afval tegen te gaan, hee
Vereniging Afvalbedrijven een petitie ingediend bij de
Tweede Kamer: maximaal 2% vervuiling als norm. Zorgt u
er ook voor dat uw g -afval deze norm haalt?

Bekijk hier de video voor de petitie

Begin 2021 met een keurig archief
Stelt u zich eens voor … dat u het nieuwe jaar begint met
een keurig opgeruimd archief. Dé manier om 2021 goed te
starten. U regelt het eenvoudig: u huurt bij Renewi een
container voor vertrouwelijk papier, met 100% zekerheid
dat uw afval vertrouwelijk wordt vernietigd.

Bekijk hier de containers!

Van steenwol tot baksteen

Wist u dat Renewi steenwol recyclet? Maar liefst 99% van
de steenwol die we bij glastuinbouwindustrie innemen,
recyclen we succesvol. Van gebruikte steenwolmatten
maken we onder andere steenwolgranulaat, dat de
baksteenindustrie gebruikt voor het maken van
bakstenen.

Bekijk hier de video!

Hee u onze nieuwe trots gezien?
Wat zijn we trots op onze nieuwe vrachtwagen! Als u onze
nieuwe Volvo FE Electric 6x2 hee gezien in Amsterdam …
dan hee u ‘m vast niet gehoord. Met deze vrachtwagen
verkleinen we onze CO2-voetafdruk: zo zijn we op weg
naar een duurzame vloot, met minder uitstoot.

Bekijk hier de video!

