
Inhaaldagen rondom feestdagen
Donderdag 26 mei is Hemelvaartsdag. Dit betekent dat wij
op een andere dag langs kunnen komen voor de lediging
van uw rolcontainer(s). Komt de nieuwe inhaaldag niet
goed uit? Zorg er dan voor dat u deze op tijd verzet of
annuleert. Dit regelt u eenvoudig en snel via MyRenewi.
 

> Ga naar MyRenewi

Nieuwe elektrische vuilniswagen van DAF
Renewi zet een belangrijke stap op weg naar
verduurzaming, met de nieuwe volledig elektrisch
aangedreven kraakperswagen van DAF. Deze innovatieve
vuilniswagen draagt bij aan het streven naar een CO2-

neutrale oplossing voor afvalinzameling.
 

> Lees hier het hele artikel

PMD? Renewi neemt het mee
Plastic-, metalen-, en drinkverpakkingen (PMD) nemen
veel ruimte in beslag. Als u dit apart inzamelt in PMD-
containers, bespaart u op restafval én draagt u bij aan
meer en betere recycling. 80% tot zelfs 90% van

Volg Renewi online   

Container huren MyRenewi Advies op maat

Beste Renewi collega,

Iedere dag zet Renewi stappen die Nederland helpen om de landelijke
duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Bijvoorbeeld door klanten te stimuleren
verschillende afvalstromen zoals PMD apart aan te bieden. Zodat we meer en beter kunnen
recyclen. Maar bijvoorbeeld ook door onze online portal MyRenewi te ontwikkelen en
verbeteren. Hierdoor kunt u straks zelf ophaaldagen aanvragen of inhaaldagen wijzigen rond
de feestdagen.

De grootste stap die we onlangs hebben gezet? Renewi hee� een nieuwe elektrische
vuilniswagen in gebruik genomen die gaat rijden in regio Rotterdam. Dit is Renewiʼs derde
elektrische vuilniswagen die in Nederland in gebruik gaat. We doen alles voor die ene stip
aan de horizon: Nederland circulair in 2050. Veel leesplezier!
 

Resultaten klanttevredenheidsonderzoek MyRenewi

Eind januari bent u uitgenodigd voor het klanttevredenheidsonderzoek over MyRenewi. Als u
hee� meegedaan aan het onderzoek: bedankt! Uw mening is waardevol. Het helpt ons om
zaken te verbeteren die u en andere klanten het belangrijkst vinden.

Op 'algemene tevredenheid' scoorden we een 7,5. Een mooi cijfer. Maar er is zeker ruimte
voor verbetering. Komende periode gaan we aan de slag met verschillende functies, zodat u
meer kunt met de MyRenewi app en -portal:

☛ Ledigingsdagen bekijken
☛ Kalender downloaden
☛ Opdrachten plaatsen
☛ Accounts beheren
☛ Notificaties ontvangen
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ingezameld PMD wordt gerecycled naar grondsto�en voor
nieuwe producten.
 

> Bestel hier uw PMD container

Betere afvalscheiding bij NS
NS zet vaart achter het terugdringen en scheiden van het
afval. Inhouse Services van Renewi hee� in 4 dagen op 4
stations het afval in kaart gebracht met de Afvalscan. Dit is
onderdeel van het EcoFocus-programma: een 
stappenplan met het doel afval beter te scheiden en terug
te dringen. Alles voor een afvalvrije omgeving. 
 

> Meer over EcoSmart

Wat vindt u van deze mail?
 

Klik op één van de emoticons en laat ons weten wat u
van de inhoud van deze mail vindt.
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