
Zicht op al uw facturen in MyRenewi
 

Niet meer zoeken ... maar vinden! Dankzij onze online
portal MyRenewi beheert u altijd en overal zelf uw
afvalzaken, wat een verlichting van uw administratie
oplevert. Bijvoorbeeld voor uw facturen: deze staan keurig
in 1 overzicht. Makkelijk te vinden, snel in te zien. 
 

> Ga naar MyRenewi

Hoe gaat u om met chemisch afval?
 

Chemisch afval vraagt om een speciale manier van
inzameling en verwerking. Dit type afval is namelijk zeer
gevaarlijk voor mensen, dieren en het milieu. Voorbeelden
zijn: olie, verfresten en vervuild water. Onze experts geven
u vrijblijvend advies voor uw chemisch afval.
 

> Vraag advies aan

Ook 1 oud matras halen we bij u op!
 

Komen er bij uw organisatie ook oude matrassen vrij? Eén
of veel meer? Sinds kort komen we voor één matras al bij
u voorrijden. Wist u dat 90% van de materialen in oude
matrassen wordt verwerkt tot nieuwe grondsto�en?
 

> Meer over matrasinzameling

Maak (lees)tijd voor duurzaamheid
Samen werken aan een schonere, circulaire wereld? In het
duurzaamheidsverslag van Renewi leest u hoe we u
daarbij van dienst kunnen zijn. We willen ervoor zorgen
dat u zich aan de klimaatbelo�es kan houden en zelfs nog
méér kunt doen.
Kijkt u samen met Renewi vooruit?
 

> Lees het duurzaamheidsverslag

Maastricht tekent voor duurzaamheid
 

Het ondertekenen van de ʻAkte van Ambitieʼ was het
o�iciële startsein voor een duurzamer afvalinzameling in
Maastricht. Horecaondernemers uit de Koestraat en
Pieterstraat én Renewi nemen deel aan de pilot. Het doel?
Minder vervoersbewegingen en dus minder CO2-uitstoot.
 

> Lees meer

Volg Renewi online   

Container huren MyRenewi Advies op maat

Klanttevredenheidsonderzoek 2021
In de loop van de komende weken zal het jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek worden
uitgevoerd. Ook dit jaar wordt de enquête online afgenomen door onderzoeksbureau
Integron. Mogelijk ontvangt u hiervoor een e-mail met een link naar de enquête. Het invullen
van de gehele enquête zal naar verwachting slechts 10-12 minuten duren.

Door uw deelname helpt u ons verder bij het verbeteren van onze samenwerking. Daarom
stellen we het zeer op prijs als u uw ervaring, mening en gevoel over onze organisatie met
ons zou willen delen!
 

https://click.mail.renewi.com/?qs=1f345fff05167f2a311e11ca9dfeb6433118559cc02e139b09de17c992ca80a6aa2c8f0aa89d28e20fb055bebfe0d665deb648449df7231e
https://click.mail.renewi.com/?qs=1f345fff05167f2a73750a3e4dccf0195de51cce74e5358e8967ece5efd8d94e70f35f1bc029611643b93ed352e4dbf23a211a81161ba861168732d3c35bd91d
https://click.mail.renewi.com/?qs=1f345fff05167f2a5af0d0070bc6e38c34709acca39d1db304fde24fc6bbfcba9d1db8b7a901000795db1da446bf6a771209e717c3bbca50a8a1af74a32e28a3
https://click.mail.renewi.com/?qs=1f345fff05167f2a46ea39068d483162b7ea52c6eebb666fcf580a7561b9cff4352fda69c253b0b34cdf4ed694c9d561d5e02ad92ce8612cbd2623fbd90ed93d
https://click.mail.renewi.com/?qs=1f345fff05167f2aa84e7b6992892177f252e729e5b0cc440eb6476da741f15ad9d26ffc79b17e35e49517ed7699ebf33955f3e2d7f923cd
https://click.mail.renewi.com/?qs=1f345fff05167f2aafaa4823124c858003a512a20ccb19220a2a93656d9d0ced9cbd271cd672e992c16e2a7a5dfb0e6939433b0fec858198fe89adfcabb1688b
https://click.mail.renewi.com/?qs=1f345fff05167f2ac343818a88a36e0e5afbcc883d191ede62fae873f0354a562131cf811429cae11b8a2f76b633d4fb2795b00c3a608bd83215817b7891e863
https://click.mail.renewi.com/?qs=1f345fff05167f2a0d2c79b98919f5ab97c7f395ea2f8edccc99ab2cff323aa319cb02670ce7c788a717e913c4c07e524e4152aa4bf86635e60548c8dd378b36
https://click.mail.renewi.com/?qs=1f345fff05167f2a75ec8c2c42dc6503cd0244e7d75061daf25d18d16f42ffb0abb7a844ece010bd5c5a88d9e6c88a6201de5685b7cdfd383c778405eecc2d33
https://click.mail.renewi.com/?qs=1f345fff05167f2a5fcb0141488ed9f62abbe692505244d5b5886358282b9fcc572f95de6ad742917e748f98269ed1128687a086d5eb57d5fb1e25b718383075
https://click.mail.renewi.com/?qs=1f345fff05167f2a424e4b786ca8eefc1c5a86b439bfa70a8909192ade6b18885a753a6da4a98e669911e7b594031905f8ab2cb2251464310eabd7b22a3e88db
https://click.mail.renewi.com/?qs=1f345fff05167f2a17045cc994547fa2886ef17a6124c6854b32c105e5311b7523ca8aee70ba5ab24f554bd0e586d0a1339217d695f04283
https://click.mail.renewi.com/?qs=1f345fff05167f2add03bab838404590a8ac5705128b88c682cefcf85311a48221733ef1503fe9c4fe8070eb6ae734cfd293bd4c3983b0c5
https://click.mail.renewi.com/?qs=1f345fff05167f2a00783c489204975c9d8a5cad61fe23bd8a949eee929c5ef6c96ada21c677df5f76109efbbd09e0fc369f7e625f9e810a
https://click.mail.renewi.com/?qs=1f345fff05167f2a8e935e3d913f27be941bb17452c7cecb67895785dbb3bdaacdb8afbde994df098fcc931743333f8019e73c55a18ac600
https://click.mail.renewi.com/?qs=1f345fff05167f2a405031a26bae4ff3c2197d825b5eff2e858eb925deede9f3f0c3ae3f0ffd684968fe8fd880996caca20a2f7059f326e3
https://click.mail.renewi.com/?qs=1f345fff05167f2a10dc5164461f360cee4e0b584a6e3e33e229a0bd928f74f0e6913f7ad0058cf54c038ee10a4dede1dba83cad8638309d
https://click.mail.renewi.com/?qs=1f345fff05167f2ac2974b9ebc023bee67a76e1c2270f1118eb607fda92aa246b71b8613d35394ec9e638531c7a2bb8ce64a802ed627c5ec


Terug naar kantoor?
 

Veel kantoren gaan zoals het er nu uitziet binnenkort weer
open voor hun medewerkers. Vergeet dan niet dat
afvalscheiding thuis anders kan zijn dan op kantoor.
Sorteert u mee? Onze afvalexperts van Inhouse Services
helpen u hier graag bij.
 

> Lees meer

Project Beach Clean-up NL
We vinden het bij Renewi belangrijk om - naast het inzamelen en recyclen van afval - ook zo
nu en dan ons steentje bij te dragen aan duurzame initiatieven.

Zo hebben we eind juli 11 dagen lang samen met Daan en Steef, initiatiefnemers van de
Beach Clean-up NL, en meer dan 300 andere vrijwilligers de hele Nederlandse kustlijn
opgeruimd. In deze 11 dagen is er maar liefst 1513 kilo afval verzameld. Alles bij elkaar een
hele mooie bewustwordingsactie! Doet u volgend jaar ook mee?
 

https://click.mail.renewi.com/?qs=1f345fff05167f2a416012bc617b17c0df558d6c651e2ea518149da9a3a6c609bf27354da8b1d060713618511d150dec82dd6109c266923567c892ab285ea24a
https://click.mail.renewi.com/?qs=1f345fff05167f2a10a60059639f52571e9f5cc0e4393d12bc0cfe2e2e87173a932a463f2ee53e6b477e15f313d92f8b96d5765b4ddd9d07e0b4afef63d741ab

