
Volg Renewi online   

Container huren MyRenewi Advies op maat

Beste Renewi collega,

Steeds meer afval verwerken en er meer én hoogwaardigere grondsto�en van maken. Dát is
waarvoor Renewi hard werkt aan verschillende innovaties. Benieuwd wat we precies doen?
Dat ontdekt u bijvoorbeeld als u de video van de Week van de Afvalhelden bekijkt. Of als u
het Mission75 Live Event bijwoont op 19 april.

Wilt u weten wat u bijvoorbeeld met klein chemisch afval moet doen? Onze experts staan
voor u klaar. Andere afvalzaken kunt u direct zelf regelen, zoals ledigingen inplannen,
verzetten of annuleren. Dit kan eenvoudig via MyRenewi. 

Veel leesplezier!
 
 

De Week  van de Afvalhelden

Tijdens de Week van de Afvalhelden zetten we recyclinghelden van Renewi in de spotlight. Zij
maken de wereld mooier door gebruikte materialen een nieuw leven te geven. Ontdek wat er
gebeurt met plastic, koelkasten, glas en … verloren muntjes en sieraden.
 

Bekijk de video hier >

 

Wat te doen met gevaarlijk afval?

Als u chemisch of gevaarlijk afval hebt, vraagt dit om een speciale manier van inzamelen en
verwerken. Dit type afval is zeer gevaarlijk voor mensen, dieren en het milieu. Onze experts
weten precies wat u het beste kunt doen met gevaarlijk afval.
 

Vrijblijvend advies aanvragen >
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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.

Mission75 Event:  hee� u zich al aangemeld?

U bent uitgenodigd voor het Mission75 Event. Hiervoor hee� u een uitnodiging ontvangen
via een aparte e-mail. Hee� u zich nog niet hee� aangemeld maar wilt u wél graag het event
bijwonen? Reserveer dan direct uw plek: aanmelden.
 

Aanmelden >

 

Het Mission75 Event is een online event, op 19 april van 15.30 tot 16.30 uur. Als u zich hee�
aangemeld, ontvangt u 1 dag van tevoren een e-mail van ons met een link om het event bij te
wonen.

Wat levert het event bijwonen op?

Na het event bent u helemaal bij over de volgende onderwerpen:

1. Mission75: hoe staan we ervoor?
2. BioPlastics
3. Ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence
4. Het eerste kantoor zonder restafval
5. Circulariteit in de operatiekamer

MyRenewi: aangepaste ledigingplanning tijdens feestdagen

Maandag 18 april is 2e paasdag en woensdag 27 april is Koningsdag. Dit zijn 2 o�iciële
feestdagen, wat betekent dat wij op een andere dag langs kunnen komen voor de lediging
van uw rolcontainer(s). De nieuwe ledigingsdata ontvangt u in een aparte e-mail.

Komt de nieuwe ledigingsdatum niet goed uit? Dan kunt u de lediging verzetten in
MyRenewi. Als u nog niet gebruikmaakt van deze portal, hee� u 2 opties:

1. Account aanmaken op MyRenewi via ʻwachtwoord vergetenʼ
2. Contact met ons opnemen via telefoonnummer 0800 - 0130
    of via uw vaste Renewi contactpersoon

Is een nieuwe ledigingsafspraak niet nodig? Dan vragen wij u deze afspraak te annuleren. 
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