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Vlakglas Recycling Nederland en Van Gansewinkel verlengen samenwerking 

In 2002 startte Vlakglas Recycling Nederland met de inzameling van vlakglasafval in 
Nederland.  
Door middel van openbare aanbestedingen worden 

de partners voor logistiek en recycling geselecteerd. 
Met deze partijen worden contracten afgesloten voor 

een periode van twee tot drie jaar.  
Van 1 januari 2012 tot en met 31 december 2014 
verzorgde Van Gansewinkel de logistiek rondom de 
inzameling van het vlakglasafval. In deze periode is 
er 229.900 ton vlakglas ingezameld Ook ontving 
Vlakglas Recycling Nederland de Lean & Green Star 

vanwege het reduceren van CO2 uitstoot tijdens het 
transport. 
Aangezien beide partijen tevreden zijn over de huidige samenwerking is 13 januari 2015 op het 
hoofdkantoor van Van Gansewinkel in Eindhoven het contract voor één jaar verlengd.  

 

Ingezameld tonnage vlakglas 2014 

In 2014 heeft Vlakglas Recycling Nederland 69.500 ton vlakglasafval ingezameld. 

Dit levert een besparing op van 2.847.696 kg CO2. 

 

Bereikbaarheid containers 

Wilt u een container wisselen of afvoeren? Geef dan duidelijk aan of en op welke tijden de 
(kooiaap)container moeilijk of niet bereikbaar is. 
Is uw bedrijf gesloten, bijvoorbeeld vanwege 
vakantie? Geef het aan ons door.  

Waarom? Soms zijn containers om welke reden dan 
ook niet te bereiken. Als onze vervoerder hiervan 
niet op de hoogte is, rijdt hij onnodig naar uw 
locatie. 
Containers wisselen die niet vol zijn, kost ons en u 
onnodig veel geld. Maar ook een container met een 

lading die uitsteekt of te zwaar is, kost tijd en geld. 
De container moet dan immers in orde gemaakt 
worden voor transport. Blijf daarom altijd alert op de 
juiste laadwijze van de containers. 
In bepaalde gevallen berekenen wij de 

transportkosten aan u door. 

 

Agenda 

Week van de Bouw 
9 - 13 februari 2015, Jaarbeurs Utrecht  
Registreer hier gratis uw beursbezoek: Renovatie en Transformatie 
 
Vlakglas Recycling Nederland geeft tijdens de Week van de Bouw een presentatie:  
Recycling van vlakglas - Op weg naar een circulaire economie  

Faay Renovatietheater, 12.15-12.45 uur 
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