
Volg Renewi online   

Container huren MyRenewi Advies op maat

Beste Renewi collega,

Deze week is Renewi jarig!

Renewi bestaat 5 jaar. De afgelopen jaren zijn we continu bezig geweest om een
toonaangevend waste-to-productbedrijf te worden. CEO Otto de Bont vertelt in een korte
video over de afgelopen 5 jaar en over ons ambitieuze doel: Mission75.

We weten dat iedere stap telt. Daarom helpen we u graag via Waste Labs en Restafvalscans.
Zo ontdekken we samen welke kansen er nog liggen binnen uw organisatie. Ontdek ook onze
vernieuwde MyRenewi app. Veel leesplezier!
 

Renewi bestaat 5 jaar!

Exact 5 jaar geleden kwamen Van Gansewinkel en Shanks samen en vormden Renewi.
Sindsdien speelt Renewi een belangrijke en innovatieve rol als het gaat om waste-to-
productoplossingen. We voortdurend op zoek naar nieuwe, circulaire oplossingen. Hiervoor
zijn we de afgelopen jaren verschillende partnerschappen aangegaan en we zorgden voor
nieuwe technologieën en innovaties. Alles om ons ambitieuze doel te halen: Mission75.
CEO Otto de Bont vertelt meer over de afgelopen 5 jaar en over ons doel in deze korte video:
 

> Bekijk de video hier

 

Meer inzicht zorgt voor minder restafval

Afval goed scheiden? Dan draagt u bij aan het verminderen van restafval én zorgt u voor
meer grondsto�en voor nieuwe producten. 

Met een Waste Lab van Renewi Inhouse Services zet u een goede eerste stap. De Waste Lab is
een verrassende en interactieve workshop die inzicht biedt in het restafval binnen uw
organisatie. Samen met u en uw medewerkers analyseren we welke recyclebare
afvalstromen er nog in het restafval zitten. Vooraf krijgen uw medewerkers een presentatie
over de circulaire economie en vertellen we u waarom bronscheiding zo belangrijk is. Na de
scan worden de resultaten gedeeld en is er nog een leuke quiz, waarmee u uw kennis
vergroot en uw afvalscheiding voortaan nog beter zal gaan.
 

> Ga naar Waste Lab

https://click.mail.renewi.com/?qs=fc48c9ccda5d63f863f26f7588cc25d309e379ba747daaae4863f19c23fb0d9bc1f8aa6617ac967782c2fff9b825cbd10796267211285ca526724359c534cfad
https://click.mail.renewi.com/?qs=fc48c9ccda5d63f89b3ea610b260390656cee39230bfdf960230930ea248609ef0861ae7c3b75518c8aa7271516ec187891471b54d078c00
https://click.mail.renewi.com/?qs=fc48c9ccda5d63f86ca923c30c73634af7e519cc8eae3ea515f43302d0411f2feac27e3a78209f599bcf8321b053462c4494d4f94dec4ae5
https://click.mail.renewi.com/?qs=fc48c9ccda5d63f8b7bf27b734ffc82936401245d57660e25f425179e00d68331658cbdb2c48e973971d1f76ea487674de3c77b5ce79ebf8
https://click.mail.renewi.com/?qs=fc48c9ccda5d63f8d34041191bd1a49b523d3874f278ef16fcdf3d9391c5f95b60a3c74585861b4f06c0aa0b176c2b91e7d010719fd466c5
https://click.mail.renewi.com/?qs=fc48c9ccda5d63f827cc6c0650874dd235125c5a0eb6dc095127a0b36fb5df0dc5542a2dbe69920a611f48ce90d40a8431348f398444234c94693dda57ca0aef
https://click.mail.renewi.com/?qs=fc48c9ccda5d63f800e27f11abc56cefa04db2aa9529a59b894d480b6982bee65efa1984af502c6a0f7e45d247eb69c37af46ced6e129d34f6945fea26e4be76
https://click.mail.renewi.com/?qs=fc48c9ccda5d63f8aead35ef4b0998c3a681c82a48b3a573a3c5cb1d1f6d768eefe7bf216b36d4848565db387c7996f875f1ea4060529b4345ce6cd3b12439e6
https://click.mail.renewi.com/?qs=fc48c9ccda5d63f8c15336bb92f4349d831ea644f89e8207c9b71a171856bacac4ed39055d69cba4d36447b4b8a9b62d47dabb7b5b66ebbb7200a842b2b7692f
https://click.mail.renewi.com/?qs=fc48c9ccda5d63f8c15336bb92f4349d831ea644f89e8207c9b71a171856bacac4ed39055d69cba4d36447b4b8a9b62d47dabb7b5b66ebbb7200a842b2b7692f
https://click.mail.renewi.com/?qs=fc48c9ccda5d63f85a65c589de8d8f1f0468d525c8eeabbf0f32ca3ef954add150cdb5f5d4ffc68b42a2df3e6a488ffb28d8072ae92c35ea1ddd05d0b45bfd65
https://click.mail.renewi.com/?qs=fc48c9ccda5d63f813a129471455a4df89b64a22ffa1f29a17558f21edac268b22d8bfbe1dedeb0d57130b3c403d3d93415eab17527c17487ac1081186ef42ba


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.

 

De MyRenewi app is vernieuwd!

De nieuwe versie van de MyRenewi app is nu te downloaden in uw App Store of Google Play.
Deze nieuwe versie van de app is gebruiksvriendelijker en werkt nu nog beter. 

Met deze nieuwe versie is onder andere gewerkt aan het eenvoudiger (opnieuw) inloggen in
de app. Ook is de weergave van de ledigingsdagen waar u uit kunt kiezen verbeterd. De focus
hee� vooral gelegen op het nóg gebruiksvriendelijker maken van de app. Dit hebben we
gedaan door aanpassingen in het design.

Met de app van MyRenewi kunt u altijd en overal zelf uw afvalzaken regelen. Zo kunt u in de
app onder andere nieuwe opdrachten plaatsen, opdrachten wijzigen en zien wanneer we bij
u langskomen. Download of update de nieuwste versie via één van onderstaande buttons.

https://click.mail.renewi.com/?qs=fc48c9ccda5d63f8b2667575f4d4e4b2526d2afdc1b52c12a1f032047e590b4238418084889a70d46870104ee2a33e22e201c7a95743ad6113d931416d7797f0
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