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 vertrouwelijke informatieverwerking,
MyRenewi en de Target #6 van Renewi.

Inzameling Vaccinatie-afval
Renewi probeert de zorgsector te steunen met het veilig
inzamelen van Corona-afval. Bijvoorbeeld met testafval,
specifiek ziekenhuisafval en nu ook met het afval dat
vrijkomt tijdens het vaccineren. Benieuwd hoe we dit
doen? Via www.renewi.com/zorg vind je o.a. informatie en
instructies over vaccinatie-afval.

Lees hier meer

Uw afvalbeheer via MyRenewi-portal
We zijn druk bezig met de ontwikkeling van onze online
portal MyRenewi, voor eenvoudig en overzichtelijk
afvalmanagement. Zodra u toegang hee , ontvangt u van
ons een e-mail. Benieuwd welke voordelen het zeer
gebruiksvriendelijke MyRenewi biedt? Klik snel op de
button!

Meer over MyRenewi

Zekerheid over vertrouwelijkheid
Hee u één of géén ervaring met de inzameling van uw
vertrouwelijke documenten? Dan geven wij u graag deze
tip: kies voor structurele afspraken, zodat u zeker weet dat
uw vertrouwelijke documenten worden ingezameld,
afgevoerd én veilig en duurzaam verwerkt door Renewi.

Neem contact met ons op

Duurzaam gedrag hee echt impact
2020 leerde ons dat ander gedrag écht impact hee en tot
andere keuzes leidt. EcoSmart ziet daarvan het bewijs:
duurzaamheid is steeds vaker een noodzakelijke
voorwaarde. Het vraagt onder andere om afvalinzameling
als aparte taak binnen facilitaire dienstverlening.
Benieuwd hoe Ecosmart dit aanpakt?

Lees hier meer

Een verschil van dag en nacht!
Hoe werkt de inzameling van matrassen? Hoe worden ze
gerecycled? Welke nieuwe producten worden ervan
gemaakt? Bekijk de video waarop we samen met
RetourMatras, Aslon-Refoam en Donker Groep laten zien
hoe het gehele recycleproces werkt. Matrasrecycling? Een
verschil van dag én nacht!

Bekijk hier de video

Wij werken aan een positieve impact
Target #6 uit ons duurzaamheidsrapport draait om een
positieve impact binnen de gemeenschappen waar
Renewi gevestigd is. Hoe? Door toe te werken naar
concrete doelen voor de projecten die wij organiseren, de

incidenten die plaatsvinden en de feedback die wij
ontvangen.

Meer informatie

