Volg Renewi online

Container huren

Soorten afval

Advies op maat

Uw kantoor duurzaam opruimen
Is uw kantoor helemaal ingericht om uw medewerkers
straks weer te ontvangen? Of wilt u nog zaken inrichten en
opruimen? Renewi Inhouse Services helpt u ‘verhuisafval’
een 2e leven te geven, zoals meubilair. Maak hiervoor
gebruik van onze duurzame VerhuisafvalService.

Meer lezen

Maximale recycling Collect a Cup
Voor een maximaal recyclingpercentage werken onze
chau eurs aan kwaliteitsverbetering van Collect a Cup.
Hoe? Door zelf bekers te keuren. Zijn ze schoon? Dan gaan
ze naar de verwerker. Zijn ze niet schoon genoeg? Dan laat
de chau eur dat via een containerhanger weten.

Meer lezen

RetourMatras: van oude naar nieuwe
matrassen
In Nederland worden ieder jaar 1,5 miljoen gebruikte
matrassen weggegooid. RetourMatras recyclet daarvan
ruim 1 miljoen matrassen, op 1 van de 3 eigen
recyclinglocaties. In de zomer van 2021 opent locatie 4.
Dan recyclet RetourMatras alle 1,5 miljoen gebruikte
matrassen.

Meer lezen

Het zomerseizoen is geopend!
Uw afval net zo veranderlijk als het weer? Voor onze
seizoensgebonden klanten is MyRenewi een uitkomst. Met
de nieuwe digitale portal & app opent u in enkele klikken
een up-to-date afvalkalender met alle ledigingsdagen.
Ontdek uw flexibiliteit met MyRenewi.

Meer over MyRenewi

PMD? Renewi neemt het mee!
PMD-afval (plastic en metalen verpakkingen en
drinkpakken) neemt veel ruimte in beslag. Door het apart
in te zamelen in PMD-containers, bespaart u op uw
restafval. 80 tot 90% van het door ons ingezamelde PMD
wordt gerecycled naar grondstof om nieuwe producten te
maken.

Bestel PMD container

Opleiding over circulaire economie
Benieuwd naar welke kansen de circulaire economie biedt
en hoe wij deze benutten? Meld u zich dan aan voor de 5daagse opleiding ‘Regie in de Circulaire Economie’ met
hoofddocent Gilbert de Raad: Circular Economy Export bij
Renewi. Nu met € 250 korting.
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