
Grondstofmarkten in beweging
 

De grondstofmarkten zijn zeer bewegelijk en de balans
tussen vraag en aanbod is verstoord. Het gevolg? Hogere
verwerkingskosten en prijsstijgingen van onze
dienstverlening aan u. Meer weten wat dit voor u
betekent?

klik hier

Papier even niet hier!
 

In 2016 verscheepte Nederland nog zo’n 1,4 miljoen ton
oud papier naar China. De kans is groot dat die
hoeveelheid in 2020 is teruggebracht tot 0. De oorzaak? De
‘afvalban’ in China. Dit zou innovaties moeten aanjagen,
maar dat gaat langzamer dan gewenst. Renewi’s Frank
Geelen legt het uit.

lees interview

Sorteer mee! Nu ook voor zakelijk PMD
 

In huishoudens is apart inzamelen van PMD al vrij
gewoon. Maar voor zakelijk PMD was er nog geen goede
oplossing. Renewi ging de uitdaging aan. We hebben nu
een oplossing waarbij we tot 90% van het PMD een nieuw
leven geven. Meer weten hoe we uw PMD apart kunnen
inzamelen?

PMD

Nederland in 2030 voor 50% circulair
 

Het Rijksbrede Programma Nederland Circulair hee� al in
2030 als doel: 50% minder verbruik van primaire
grondsto�en. Dat vereist een flinke inspanning en meer
focus op kwaliteit van afvalstromen. Lees hier hoe u de
kwaliteit van uw afval vergroot en de kosten vermindert.

meer lezen

Check uw inbox begin december
 

De feestdagen komen er alweer aan! Dagen die vragen om
een aangepaste planning. Bent u (operationeel)
verantwoordelijk voor het afval? Dan ontvangt u in de 1e

week van december het aangepaste overzicht voor de
feestdagen. U weet zo precies hoe uw planning eruitziet.

Volg Renewi online 

Container huren Soorten afval Advies op maat

In deze nieuwsbrief aandacht voor de ontwikkelingen van diverse afvalstromen. Deze 
ontwikkelingen zijn van invloed op onder andere uw verwerking van afval en de daarbij 
behorende kosten.

En bent u operationeel verantwoordelijk voor het afval binnen uw bedrijf, of op uw locatie?
Dan ontvangt u de 1e week van december een e-mail over de planning tijdens de 
feestdagen.
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