Volg Renewi online

Container huren

MyRenewi

Advies op maat

Beste Renewi collega,
Deze week is Renewi jarig!
Renewi bestaat 5 jaar. De afgelopen jaren zijn we continu bezig geweest om een
toonaangevend waste-to-productbedrijf te worden. CEO Otto de Bont vertelt in een korte
video over de afgelopen 5 jaar en over ons ambitieuze doel: Mission75.
We weten dat iedere stap telt. Daarom helpen we u graag via Waste Labs en Restafvalscans.
Zo ontdekken we samen welke kansen er nog liggen binnen uw organisatie. Ontdek ook onze
vernieuwde MyRenewi app. Veel leesplezier!

Renewi bestaat 5 jaar!
Exact 5 jaar geleden kwamen Van Gansewinkel en Shanks samen en vormden Renewi.
Sindsdien speelt Renewi een belangrijke en innovatieve rol als het gaat om waste-toproductoplossingen. We voortdurend op zoek naar nieuwe, circulaire oplossingen. Hiervoor
zijn we de afgelopen jaren verschillende partnerschappen aangegaan en we zorgden voor
nieuwe technologieën en innovaties. Alles om ons ambitieuze doel te halen: Mission75.
CEO Otto de Bont vertelt meer over de afgelopen 5 jaar en over ons doel in deze korte video:

> Bekijk de video hier

Meer inzicht zorgt voor minder restafval
Afval goed scheiden? Dan draagt u bij aan het verminderen van restafval én zorgt u voor
meer grondsto en voor nieuwe producten.
Met een Waste Lab van Renewi Inhouse Services zet u een goede eerste stap. De Waste Lab is
een verrassende en interactieve workshop die inzicht biedt in het restafval binnen uw
organisatie. Samen met u en uw medewerkers analyseren we welke recyclebare
afvalstromen er nog in het restafval zitten. Vooraf krijgen uw medewerkers een presentatie
over de circulaire economie en vertellen we u waarom bronscheiding zo belangrijk is. Na de
scan worden de resultaten gedeeld en is er nog een leuke quiz, waarmee u uw kennis
vergroot en uw afvalscheiding voortaan nog beter zal gaan.

> Ga naar Waste Lab

De MyRenewi app is vernieuwd!
De nieuwe versie van de MyRenewi app is nu te downloaden in uw App Store of Google Play.
Deze nieuwe versie van de app is gebruiksvriendelijker en werkt nu nog beter.
Met deze nieuwe versie is onder andere gewerkt aan het eenvoudiger (opnieuw) inloggen in
de app. Ook is de weergave van de ledigingsdagen waar u uit kunt kiezen verbeterd. De focus
hee vooral gelegen op het nóg gebruiksvriendelijker maken van de app. Dit hebben we
gedaan door aanpassingen in het design.
Met de app van MyRenewi kunt u altijd en overal zelf uw afvalzaken regelen. Zo kunt u in de
app onder andere nieuwe opdrachten plaatsen, opdrachten wijzigen en zien wanneer we bij
u langskomen. Download of update de nieuwste versie via één van onderstaande buttons.

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.

