Beste,
Het einde van het kalenderjaar komt eraan. Dat betekent dat u waarschijnlijk ook uw archief
weer gaat opruimen. Via de webshop bestelt u eenvoudig een vertrouwelijk papiercontainer.
Ook leest u over De Dag van de Vrachtwagenchauffeur op donderdag 8 december en begrijpt
u waarom afval sorteren loont met deze explainervideo van Change Inc. U leert meer over
afval sorteren op de Vakbeurs Recycling Nederland waar u Renewi EcoSmart ook zal vinden
met een interactieve VR-game.
U bent nog op tijd om u aan te melden voor ons derde Mission75 online event komende
donderdag 17 november van 14:30 tot 15:30 waar we u bijpraten over de nieuwste
innovaties!

Vertrouwelijk papier: wie heeft
het niet?
De tijd van het archief opruimen is weer
aangebroken! Wist u dat het ook mogelijk is om
een vertrouwelijk papiercontainer eenmalig te
huren voor uw archiefopruiming? Renewi staat
garant voor een 100% vertrouwelijke vernietiging
van uw documenten. Vraag gemakkelijk én snel
een vertrouwelijk papiercontainer aan via onze
webshop.

Bekijk onze archiefcontainers

De Dag van de
Vrachtwagenchauffeur
Op donderdag 8 december 2022 doet Renewi
Nederland mee aan de Dag van de
Vrachtwagenchauffeur . Het is de hoogste tijd
om alle vrachtwagenchauffeurs in het zonnetje te
zetten! Immers, zonder deze hardwerkende
mannen en vrouwen staat Renewi stil. Ook u kunt
onze chauffeurs een onvergetelijke dag bezorgen
door een compliment/blijk van waardering in te
sturen. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 18 november

Complimentje voor de chauffeur

Hoe kun je als bedrijf beter je
afval scheiden?
We gooien in Nederland jaarlijks zo'n 490 kilo
afval per persoon weg.
Dat staat gelijk aan 100 vuilniszakken per jaar. Van
gescheiden afval kunnen heel vaak weer nieuwe
producten gemaakt worden.
Bekijk de explainervideo van Change Inc. over het
belang van goed afval scheiden en hoe bedrijven
daarin kunnen verbeteren.

Ga naar het artikel en video

Mission75 Online Event: bent u
erbij?
Bijna is het zo ver: het 3e online event van
Mission75! Op donderdag 17 november van 14:30
tot 15:30 praten we u bij over de nieuwste
innovaties binnen Renewi om ons recyclingdoel te
bereiken van 75% in 2025. Duurzaam speelgoed
van Playmobil, Artificial Intelligence op
vrachtwagens, designtafels van afvalhout: u ziet
het allemaal. Meld u gauw aan!

Aanmelden voor Mission75

Vakbeurs Recycling Nederland
Komt u ook naar de Vakbeurs Recycling van 1517 november in Gorinchem?
Wat kun je doen als bedrijf om je afvalstromen
inzichtelijk te krijgen en te
optimaliseren? EcoSmart van Renewi helpt u om
afval te voorkomen. Op standnummer G105 kunt
u Ecosmart vinden voor advies over uw afval
sorteren én nemen wij u mee in onze digitale VRgame waar u van afval weer nieuwe grondstoffen
maakt. Zien we u daar?

Meer over Vakbeurs Recycling

Kloppen uw gegevens nog?
Controleer uw profiel en pas uw gegevens eenvoudig aan via uw 'Mijn Profiel' in MyRenewi.
Pas uw gegevens aan

Op de hoogte blijven?
Volg ons via onze kanalen.

