
Zero Waste Off ice
Met deze dienst gaan we op een
projectmatige wijze gezamenlijk 
de laatste stap naar 0% (rest)
afval maken. Aan het eind van 
dit project bent u aantoonbaar 
gecertificeerd als 100% 
afvalvrije organisatie.
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Eff iciënt afvalbeheer door innovatieve sensoren
Eén van onze meest recente innovaties betreft  het inbouwen 
van meer ‘intelligentie’ in onze inzamelmiddelen. Zo hebben 
we een slimme sensor ontwikkeld, die voor verschillende 
typen afvalbakken geschikt is. Gebruik van zo’n sensor levert u 
diverse voordelen op, zoals:

• Intelligent inhouse inzamelmiddel
• Voorzien van sensors ten behoeve van de vulgraadmeting
• Resultaten vulgraadmetingen real time online beschikbaar
• Eff iciëntere dienstverlening door registratie vulgraad
• Nooit meer (over)volle inzamelmiddelen waardoor betere 

afvalscheiding
• Optimaliseren opslagcapaciteit

Op basis van onze Zero Waste Roadmap gaan we samen met u in 
een periode van 2,5 jaar een 100% Zero Waste Off ice realiseren.
Na afronding ontvangt uw organisatie gecertificeerd een 
certificaat en wordt daarna periodiek ge-audit waardoor uw 

organisatie ook echt afvalvrij blijft . De Zero Waste Roadmap is 
een unieke en bewezen succesvolle aanpak, waarmee u tot de 
koplopers gaat behoren op het gebied van duurzaamheid en 
circulariteit!

Eco: Stappenplan Zero Waste Off ice

1 Start full service dienstverlening
2 Opzetten projectorganisatie
3 Nulmeting
4 Faciliteiten naar 0% restafval

5 Ambassadeursafdeling naar 0% restafval
6 Uitrol alle afdelingen 0% restafval
7 Realisatie 0% restafvalvrij kantoor
8 Zero Waste Off ice certificaat

Zero Waste
ROADMAP



Onze producten

Voor meer informatie:
EcoSmart Nederland bv 
Spaarpot 6 
NL-5667 KX Geldrop 

Postbus 6325 
NL-5600 HH Eindhoven 
Nederland 

T +31 40 7514600 
F +31 495 590598 
I www.ecosmart.eu

SepR8
• Is vervaardigd uit hoogwaardig staal 
• Is afgewerkt in een krasvaste witte poedercoating met 

een deksel en zijkanten in antraciet
• Eff iciënt te legen doordat alle fracties tegelijk 

bereikbaar zijn met het openen van de deksel 
• Voorzien van verwisselbare inserts in kleur, waardoor 

het mogelijk is om de fracties per afvalbak te variëren 
of uit te wisselen

• Verkrijgbaar in varianten voor 2, 3 of 4 fracties

Afvalboxen
• Design in verschillende maten en uitvoeringen
• Duurzaam en circulair
• Meerlaags verlijmd kraft liner karton
• Gunstig geprijsde kwaliteitsverhouding
• Leverbaar voor verschillende afvalstromen
• Volledig modulair systeem

Qubic-serie
• Design in verschillende maten en uitvoeringen
• Leverbaar voor verschillende afvalstromen
• Gunstig geprijsde kwaliteitsverhouding
• Volledig modulair systeem door de vele beschikbare 

varianten in afmeting en soort

Tulip
• Opvallend design waardoor het middel goed past 

in een kantooromgeving
• Modulair indeelbaar tot maximaal 9 fracties per Tulip 

door middel van een verwisselbare deksel
• Te voorzien van eigen identity door zijkant-

bestickering in uw eigen huisstijl
• Bovenzijdebestickering mogelijk voorzien van 

kleuraccenten, pictogrammen en teksten
• Ook verkrijgbaar als R-Tulip, refurbished én dus 

100% circulair

Onderstaand slechts een greep uit ons productassortiment. 
Voor meer informatie zie products.renewi.com
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Waar staan we voor
Het EcoSmart concept van Renewi helpt bedrijven om afval te 
voorkomen. Daarbij leveren we niet alleen het advies, maar 
ook slimme producten en diensten om dit te realiseren.
Dat doen we door op een slimme en geavanceerde manier 
verschillende soorten afval direct bij de bron te sorteren, 

waardoor afval geen afval wordt, maar de grondstof voor 
nieuwe producten. Met als resultaat: afvalvrije werkplekken, 
gebouwen en openbare ruimtes. Hiermee leveren we, samen 
met onze klanten, een concrete en zichtbare bijdrage aan de 
circulaire economie, aan een wereld waarin afval niet bestaat.

EcoSmart levert, in samenwerking met Renewi, diverse 
producten en diensten waarmee u uw afvalinzameling steeds 
verder verduurzaamt. Van standaard inzameling ‘vanaf de 

achterdeur’ tot en met een volledig integrale aanpak waarbij 
u geen (rest)afval meer heeft, maar al uw afval wordt omgezet 
tot grondstof voor nieuwe producten.

3. WEGGOOIEN

AFVAL BESTAAT NIET

8. VUILNISWAGEN

10. FABRIEK MAAKT NIEUWE PRODUCTEN

9. GRONDSTOFFEN OP- EN OVERSLAG

4. MANNETJE LEEGT BAKKEN

6. GROTE CONTAINERS 

5. WEGEN7. BELLEN

2. GEBRUIK
1. INKOOP PRODUCTEN
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Onze diensten

Standaard inzameling
Al het afval dat wordt opge-
haald is restafval en wordt als 
zodanig ook verbrand. Er is geen 
sprake van het terugwinnen 
van grondstoffen, maar met de 
verbranding wordt wel energie 
opgewekt.

Inzamelmiddelen
Wij leveren u inzamelmiddelen 
om zoveel mogelijk grondstoffen 
bij de bron eenvoudig en goed 
gescheiden te kunnen houden.

EcoLight
Met deze dienstverlening trainen 
wij uw schoonmaak personeel, 
zodat er een betere afvalschei-
ding zal worden gerealiseerd. 
Door middel van periodieke 
audits controleren en  
rapporteren wij hierover.

Full service
Een volgende stap naar verdere 
verduurzaming is het detache-
ren van onze medewerkers op 
uw locatie. Hiermee maakt u 
afvalinzameling onderdeel van 
de circulaire keten.



Waarom EcoSmart? 
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2
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Een mooie, prettige werkomgeving voor al uw personeel

De zekerheid dat alles veilig en volgens wet- en 
regelgeving gaat

Gemak, dus meer tijd voor eigen core-business

Concrete, aantoonbare realisatie 
van uw duurzame ambities

Meer waarde, minder kosten



Van Facilitair naar Circulair

Als onderdeel van het waste-to-product bedrijf Renewi zijn 
wij de eerste schakel in de circulaire keten. Wij komen letter-
lijk bij de bedrijven over de vloer en zien wat er gebeurt. 

Dagelijks maken mensen keuzes om iets afval te laten wor-
den, of het als grondstof een tweede leven te geven. Daar 
helpen we bij door ze van de juiste middelen te voorzien, 
advies te geven en de interne afvalinzameling te verzorgen.

Juist door deze werkzaamheden onderdeel te laten worden 
van de circulaire keten in plaats van als los staande facili-
taire taak, wordt veel (rest)afval voorkomen. 

Onze klanten hebben gemiddelde restafval percentages 
van 10-20%. En dat is ver onder het landelijk gemiddelde. 
En daarmee krijgen heel veel kwalitatief hoogwaardige 
grondstoff en een tweede leven in de circulaire keten!

Afval Bestaat Niet

Circulaire keten

Beveiliging ReceptieGlasbewassingGroenvoorziening Schoonmaak

Integrale afvalinzameling
is een specialistische kerntaak...

... en geen ‘bijproduct’ van 
schoonmaakwerkzaamheden,

... maar een schakel in de circulaire keten.
Om echt stappen te zetten in afvalreductie 

en circulariteit heb je focus nodig!

Interne 
afvalinzameling


