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 corona, MONO rijden en de nieuwe
afvalzakken van Ecosmart.

Help ons goed en veilig werken
Bij het inzamelen en duurzaam verwerken van afval, volgt
Renewi de hygiënemaatregelen van het RIVM. Er zijn
3 zaken die we aan u vragen, zodat wij ons werk goed en
veilig kunnen doen:
1. Zet uw rolcontainers aan de straatzijde
2. Draag altijd een mondkapje op externe sites
3. Afval dat in aanraking is geweest met Corona
mag niet bij het restafval

Meer informatie over de Coronamaatregelen

Veilig werken = MONO rijden
Tim Coronel bezocht Renewi in Zoeterwoude. Daar
ontdekte hij als ambassadeur van MONO-zakelijk hoe
Renewi het MONO rijden succesvol doorvoert, voor de
chau eurs van de 1700 Renewi-wagens. Rijdt u ook al
MONO? Daar kunt u mee thuiskomen!

Hoe? Lees hier verder

Onze afvalstromen krijgen kleur!
Dat is handig! Afvalzakken in verschillende kleuren, om
direct de afvalstroom te herkennen. Gemaakt van 100%
gerecycled materiaal waardoor geen nieuwe grondsto en
nodig zijn en CO2-uitstoot wordt voorkomen. Renewi’s
EcoSmart biedt de gekleurde zakken in diverse maten.

Bestel de afvalzakken hier

Visie op de circulaire economie
In het RTL-programma ‘Zo kan het ook’ vertelde Renewimarketeer Yvonne Nielen waarom we samen moeten
toewerken naar een circulaire economie, in plaats van een
lineaire economie. Wilt u weten waarom Renewi hierin
geloo en hoe we hieraan werken? Bekijk dan de video.

Bekijk hier de uitzending

Stickerpapier is géén papier …
Gebruikt u stickers met daarop vertrouwelijke informatie?
Gooi deze niet bij het vertrouwelijk papier, maar in de
Destra Zak. Stickers en stickervellen zijn namelijk geen
echt papier, maar kunststof. Door kunststof van papier te
scheiden, verwerken we beide op een vertrouwelijke en
duurzame manier.

Meer informatie

Duurzaam opruimen? Renewi helpt!
Overweegt u een najaarsopruiming? Dan helpen wij u
graag, zodat u uw voornemen dit jaar echt uitvoert. Huur
bij Renewi een afzetcontainer en plaats daarin uw
versleten tafel, bank of kast. Renewi haalt uw volle
container op en verwerkt al uw afval zo duurzaam
mogelijk.

Bekijk hier de containers!

Renewi ruimt het Oranjepark op
De grootste wereldwijde opruimactie van 2020? Dat was
World Cleanup Day op 19 september! Dit jaar hebben
mensen in ruim 180 landen aan deze dag deelgenomen. 1
van de 2517 opruimacties in Nederland werd door een
Renewi-team uitgevoerd, in het Oranjepark in
Vlaardingen.

