Volg Renewi online

Container huren

MyRenewi

Advies op maat

Help uw medewerkers afval scheiden
Komen uw medewerkers weer (meer) op kantoor werken?
Help hen om daar de omslag te maken van afval
weggooien naar grondsto en creëren.
Hoe? Vereenvoudig het scheiden van afval.
Renewi Inhouse Services helpt u de aanpak te kiezen die
bij uw organisatie en werkwijze past.

> Bezoek Renewi Inhouse Services

100% vertrouwelijk en 100% flexibel
Met het laatste kwartaal van 2021 in zicht is het weer tijd
om het archief op te schonen. Bij Renewi kunt u
verschillende formaten rolcontainers huren voor
vertrouwelijk papier. Bepaal zelf hoe vaak en wanneer wij
bij u langskomen om de container te legen. Is dat
eenmalig, wekelijks, maandelijks of één keer per
kwartaal? Net wat u fijn vindt en wat bij uw situatie past!

> Klik hier voor meer informatie

Wist u dat...
Storten van asbesthoudend staalschroot vanaf heden verboden is?
Het duurzaam verwerkt moet worden?
Dat Renewi en Purified Metal Company dit duurzaam en veilig doen?
Het vaak voorkomt op: buizen met bitumen of isolatie, stalen kozijnen met kit, flenzen
met pakkingen, kluizen, verwarmingsketels, radiatoren, treinstellen,
procesinstallaties, remblokken en -schijven?
Hee u vragen of hee u asbesthoudend staalschroot?

> Ga naar Staal met een Verhaal

Wegwerpplastics: wat zijn de regels?
Sinds juli 2021 en vanaf 2023 en 2024 gelden nieuwe EUregels voor wegwerpplastics. Blijf op de hoogte van deze
regels die het gebruik van plastic ontmoedigen en zelfs
verbieden. Zoals de UPV die producenten verplicht mee te
betalen aan de verwerking van plastic afval.

> Lees hier de nieuwe regels

Uw afvalbeheer werkt via MyRenewi
90% van onze klanten is overgegaan naar onze nieuwe
online portal en app MyRenewi. Hier kunnen zij ledigingen
regelen, hun facturen inzien en hun afvalprestaties
bekijken. Nieuwsgierig geworden? Klik dan op de button
en regel vanaf vandaag uw afvalbeheer eenvoudig en snel
via MyRenewi.

> Ga naar MyRenewi

Plogging = plocka + jogging
Zaterdag 9 oktober start de Renewi Plogging Run, vlak voor het startschot van de marathon
in Eindhoven. De ploggers pakken tijdens het joggen al het afval dat ze tegenkomen. Het
gevonden afval wordt gerecycled en tegelijkertijd ontstaat bewustwording rond zwerfafval.
Ook meedoen aan de Renewi Plogging Run? Klik dan op onderstaande link:

> Inschrijven voor de Renewi Plogging Run 2021

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.

