
Uw container krijgt een sticker
In de komende weken plakken we MyRenewi-stickers met
een QR-code op onze rolcontainers. Is uw container
sneller vol dan gedacht, of bent u benieuwd wanneer we
langskomen? Scan dan de QR-code. In enkele klikken kunt
u een extra lediging inplannen of uw ophaaldagen inzien.
 

> Meer over MyRenewi

Afval scheiden in het mkb
In het mkb belanden nog veel grondsto�en onbewust bij
het restafval. Zonde! Daarom is speciaal voor het mkb een
Doe-Het-Zelfpakket ontwikkeld. Dit helpt u de
afvalscheiding binnen uw bedrijf te verbeteren en het
restafval te verminderen. 
 

> Bekijk ons Doe-Het-Zelf-pakket

Volg Renewi online   

Container huren MyRenewi Advies op maat

Nu ook circulariteit in de operatiekamer 

De zorgsector is verantwoordelijk voor 7% van de CO₂-uitstoot in Nederland. Renewi is
samen met partners in de keten een aantal pilots gestart. Eén van deze pilots gaat over het
circulair verwerken van polypropyleen verpakkingsdoeken tot nieuwe gebruiksvoorwerpen
voor in het ziekenhuis. 

> Klik op bovenstaande afbeelding om de video te bekijken

Renewi verwerkt uw archief discreet en duurzaam

Bij Renewi vindt u altijd een goede oplossing voor uw vertrouwelijke documenten. Met onze
gescreende chau�eurs, gecertificeerde processen, de mogelijkheid om u maatwerk te
leveren én een bijdrage levert aan het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kortom,
de oplossing waar u op kunt vertrouwen!

100% vertrouwelijke verwerking

Veilig en vertrouwd

De ideale oplossing voor zowel structureel als een eenmalige opruiming

> Bekijk hier alle containers
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Opgeruimd staat netjes!
Is het tijd voor een grote schoonmaak op kantoor? Of
verhuist uw organisatie binnenkort naar een nieuw pand?
Met Renewi Inhouse Services gee� u uw verhuisafval zoals
meubilair een 2e leven. U richt al uw aandacht op de
schoonmaak of verhuizing. Wij zorgen voor de
verwijdering van het afval. 
 

> Meer over VerhuisafvalService

 

Wat vindt u van deze mail?
 

Klik op één van de emoticons en laat ons weten wat u
van de inhoud van deze mail vindt.

Kom ook naar het Nieuwe Economie Festival

Op donderdag 20 januari 2022 is het Nieuwe Economie Festival in de Beurs van Berlage. Dit is
het grootste zakelijke duurzaamheidsfestival van het jaar. En … wij laten zien hoe Renewi het
event afvalvrij maakt. Klik op onderstaande button voor het complete programma en tickets.
 

> Bekijk het programma
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