Volg Renewi online

Container huren

Soorten afval

Advies op maat

Papier en karton apart inzamelen
Is uw ‘papierberg’ de afgelopen tijd ook zo gegroeid? Dat
is een prachtige kans om duurzamer te werken! Dat doet u
door óók een papiercontainer te nemen. U houdt zo
minder restafval over en bespaart CO2-uitstoot. Dit omdat
we papier/karton niet verbranden, maar recyclen.

Vraag advies aan

Nieuw: Renewi Inhouse Services
Primaire grondsto en sparen? Dat vraagt om secundaire
grondsto en een nieuw leven geven! En dat begint bij
afval sorteren ‘binnenshuis’: inhouse. Inhouse Services
specialisten kijken samen met de klant hoe dit zo e iciënt
en duurzaam mogelijk gebeurt. Maatwerk voor ieder
bedrijf.

Lees hier meer

Hoe zit de afvalwereld in elkaar?
Kinderen zijn nieuwsgierig! Ook naar de manier waarop
de ‘wereld van het afval’ werkt. Het tijdschri Quest
Junior (voor jongens en meisjes van 7 tot 12 jaar) speelde
hierop in en maakte een reportage vanuit de Renewilocatie in Zoeterwoude. Binnenkort in de winkel!

Portal MyRenewi: 24/7 afvalbeheer
Een aantal klanten werkt al met onze nieuwe online portal
MyRenewi. Zo beheren zij altijd en overal zélf hun
afvalzaken: op de eigen locatie(s), binnen én buiten
kantoortijden. Nog even en dan biedt MyRenewi alle
klanten realtime inzicht in hun professioneel afvalbeheer

Meer informatie

Hoe tevreden zijn Renewi-klanten?
Ruim 1.200 klanten hebben hun Renewi-ervaringen
gedeeld. Dank daarvoor! Dit biedt ons de kans om onze
dienstverlening te blijven verbeteren. Zoals onze
bereikbaarheid en klachtafhandeling. Renewi kreeg een
7,3 en onze medewerkers - voorál de chau eurs! - kregen
een 8.

Staal is een circulair verhaal
Voor vervuild staal geldt een stortverbod. Dit verbod is in
het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3) opgenomen. Dit
verbod geldt sinds Purified Metal Company vervuild staal
reinigt (van bijvoorbeeld chroom-6) en in schone blokken
smelt: staal is zo een ‘oneindig verhaal’

Lees hier meer

Renewi gaat met de (afval)stroom mee
Hoe houd je steden zo leefbaar mogelijk? Dat vraagt soms
om innovatieve oplossingen. Zoals slimmer omgaan met
logistieke stromen in steden. Renewi, gemeente Leiden en
CityBarge voerden daarom een (geslaagde!) proef uit met
afval over water afvoeren. Nét voor het ijs.

