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365 dagen Renewi! 

Herkent u onze nieuwe naam en logo al? Dan is dat voor Renewi iets om trots op te zijn! Het
afgelopen jaar hebben wij namelijk veel aandacht gegeven aan het introduceren van ons merk.
U ziet dit al terug op onze 1000 voertuigen (van de 2500) én onze 100 locaties (van de 250). De
eerste 365 dagen van Renewi draaiden uiteraard ook om onze innovatieve dienstverlening voor
u, en de prestaties die Renewi zo hee� kunnen leveren! Bekijk onze video met de successen van
ons eerste operationele jaar.

  
We zijn óók trots op onze:

recycling- en herwinningspercentage van 90%
gemoderniseerde en e�iciënte vrachtwagenvloot
samenwerkingsverbanden met Philips, Miele, KPN én de KNSB ’  

Bekijk onze video   

 

Bezoek de EcoSmart-webshop 

Uw medewerkers hebben specifieke producten nodig voor het gescheiden inzamelen van afval.
Iedere werkdag opnieuw. Daarom zorgt ú ervoor dat alle producten die gebruikt en verbruikt
worden altijd op voorraad zijn. Bij Renewi bestelde u de benodigde producten altijd al snel en
gemakkelijk, telefonisch of via e-mail. Maar het kan nóg sneller en nóg gemakkelijker. Vandaar
dat wij onze nieuwe webshop hebben ‘geopend’: products.renewi.com. De webshop die e�iciënt
afvalbeheer mogelijk maakt.

  
Of u nu g� apart inzamelt in het bedrijfsrestaurant, of ko�ie- en theebekers stapelt in de
boardroom: u faciliteert uw medewerkers optimaal met deze 3 productcategorieën:

1. inzamelmiddelen
2. inzamelzakken
3. schoonmaakmiddelen

Bestel alles wat u nodig hee� in onze webshop products.renewi.com. Wanneer u vóór 30 april
2018 een bestelling plaatst in onze webshop, ontvangt u GRATIS een mooie Renewi-Dopperfles!

  

Naar de webshop   

 

Papiermarkt onder druk

De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) hee� aangeven om met een
Nederlandse handelsdelegatie in april naar China af te reizen. Vanaf 1 maart 2018 is daar er
een nieuwe verontreinigingsnorm van kracht, maar het is nog steeds onduidelijk hoe deze te
interpreteren. De delegatie gaat vragen om meer helderheid over die importbeperkingen.
Maar de consequenties zijn steeds beter zichtbaar: de internationale afzetmarkt raakt meer
en meer verstopt. Er zijn en blijven afzetmogelijkheden, maar de schaarste is voelbaar en
kostbaar.

  
Lees het volledige verhaal op: www.fnoi.nl

 

Lees meer 

 

https://click.mail.renewi.com/?qs=91055b8511603a2f233ef7605a2537d638a5441e919ec150b96097a6da7f7fe8b31b699c7927b4bcdde7fb4d133c8b67389432bcb5f84a01
https://click.mail.renewi.com/?qs=91055b8511603a2fcbae09883c9603544f3427bb18cebdbea1c1f1b57bd598b4cab3dfdb5852132a89d6be96a74829d1e6f87a0521e1dc2fb2428ebba094416e
https://click.mail.renewi.com/?qs=91055b8511603a2f69ca08c41d9686fad60c472bd6a56b051d51e97f62ee9d01ad43999278d66049fe3174ae995545aaf4e3c12531c7dc62654b2f9db2a06509
https://click.mail.renewi.com/?qs=91055b8511603a2f8b968e17449931fb2f0f34298727881f60ac58b802f14d529c03599df0577b81e72c6f6ee1c306b4fa3745d5ede835e04daf32b79b5e6399
https://click.mail.renewi.com/?qs=91055b8511603a2f8bb06441f7bdd9675a7e12c0cb48f94e404540eae1e06cf76d8b5636d5149fb7e0620dbb2b6071bef4b171eade9debefd6de15c79695c1d9
https://click.mail.renewi.com/?qs=91055b8511603a2fce64341768324b732f58c38e48e65e68c09e2fc49bf739d1f7d559a68cd2420476121e9d6247620a65ae98b2e3310c91e797d4dc363dc178
https://click.mail.renewi.com/?qs=91055b8511603a2f8bb06441f7bdd9675a7e12c0cb48f94e404540eae1e06cf76d8b5636d5149fb7e0620dbb2b6071bef4b171eade9debefd6de15c79695c1d9
https://click.mail.renewi.com/?qs=91055b8511603a2fbdb65e9ae53ff04b689ccaf0e37403512bb41b89e0f9db85bc79ddb7858a9c51c51d01194b4317e007eda2542fadbc86165a1a1abc1f7827
https://click.mail.renewi.com/?qs=91055b8511603a2f228537990ea352f5add42d11485b473ef3912830c3e30188cc1ab5e6bb835e54a624a87fce434147eddbf0a2ba2dcb70f263f5b6fa252f1b
https://click.mail.renewi.com/?qs=91055b8511603a2f228537990ea352f5add42d11485b473ef3912830c3e30188cc1ab5e6bb835e54a624a87fce434147eddbf0a2ba2dcb70f263f5b6fa252f1b
https://click.mail.renewi.com/?qs=91055b8511603a2f228537990ea352f5add42d11485b473ef3912830c3e30188cc1ab5e6bb835e54a624a87fce434147eddbf0a2ba2dcb70f263f5b6fa252f1b
https://click.mail.renewi.com/?qs=91055b8511603a2f6efa888d4a7af81015388ae8415284328191adb042ec03fbd19612b44bee4de6fbe1212a04c707936d7e34305558cc0fb19aaa2b3ff5e5ce
https://click.mail.renewi.com/?qs=91055b8511603a2f6152dbf62ad4aebdf976c5fb342f3e343647c4563fe004838969a2963569090e55429992b910ca0542064d70b0a029ba71b9e14515b0757c
https://click.mail.renewi.com/?qs=91055b8511603a2f6152dbf62ad4aebdf976c5fb342f3e343647c4563fe004838969a2963569090e55429992b910ca0542064d70b0a029ba71b9e14515b0757c
https://click.mail.renewi.com/?qs=91055b8511603a2ff0046fd965e474b4257d1037d01878da15c2a49ca50b784ce410f6337dc6b08fd7aa2bc56366df6dde4d82122077a8ecf797c724dea92715


Check uw afvalkennis: batterijen

Wist u dat batterijen steeds vaker lithiumbatterijen zijn? Deze zitten onder andere in mobiele
telefoons en elektrische fietsen. We zien ze ook steeds vaker terug als ‘gewone’
(huishoud)batterijen. Lithiumbatterijen hebben een groot risico: wanneer ze bij
afvalverwerkers worden verwerkt, bestaat de kans dat ze exploderen of in brand vliegen.

  
Bent u een van onze klanten voor wij (lithium)batterijen inzamelen en afvoeren? Dan is het
voor u belangrijk om te weten dat wij uw (lithium)batterijen alléén maar accepteren als u
deze aanbiedt in UN-gekeurde verpakkingen. In sommige gevallen moeten de batterijen ook
zijn voorzien van specifiek isolatiemateriaal, zoals vermiculiet. Batterijen vallen onder de
afvalstroom KGA: klein gevaarlijk afval.

  
Wilt u advies over de wijze van verpakken? Of wilt u goedgekeurd verpakkings- en
isolatiemateriaal bij ons bestellen? Neem dan contact met ons op.

  

Wat is KGA?   

https://click.mail.renewi.com/?qs=91055b8511603a2f1a79d72b3d2035bbf7004efae99aa2b229fce82de11dfd69e67f06120144a92b528de3b23a107f7c42bc7e05a46c41f258490c154b68c37a
https://click.mail.renewi.com/?qs=91055b8511603a2fa8004f9e7213872f2baf37616bfe580db5cc48cd0d7534741fe10cbd293736ad05a2f112b3c000c6a93a4103b91f4cac24c79a8344cd7623

