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Wie lust er taart... 
 
Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het zonnetje die een 
prima vulgraad van de vlakglascontainer liet zien. Deze keer 
is dat .  
Steven Koolman heeft aan Wim van Lindt een heerlijke 
Vlakglas Recycling Nederland taart overhandigd. Goed bezig 
en gefeliciteerd! 
 
Een optimale  draagt bij aan een beter milieu. Een te 
volle container mag en kan niet vervoerd worden waardoor 
de transporteur nog een keertje terug moet komen. Een te 
lege container betekent vaker rijden dan noodzakelijk. 
Beiden leveren onnodig transport op en dus een belasting 
voor het milieu. 
 
Let goed op uw vulgraad en wellicht bent u de volgende die 
zo’n heerlijke taart in ontvangst kan nemen….. 

Vervallen inzamelpunten 

-Rotterdamsche Glas Centrale bv, Zestienhovensekade 162, Rotterdam 
-Schriek & Hol B.V., Kraaikamperweg 5A, Harskamp 

Waar waren we? 

, Brussel 
 
Georganiseerd door de European Demolition 
Association (EDA), en met hulp van de 
belangrijkste brancheo rganisaties van de bouw, 
beoogt de DDR 2017 (Demolition, Decontamination 
and Recycling) de afbraak-, ontsmettings- en 
recyclingactiviteiten met de kringloopeconomie te 
koppelen.  
 
Tijdens de DDR heeft Cor Wittekoek (directeur) op 
14 juni jl. een presentatie gegeven over het 

 project. 

Container wisselen of afvoeren

Containers wisselen of voeren we af op aanvraag. Bij de grote bakken (18m3) zitten 
maximaal drie werkdagen tussen aanvraag en uitvoering. Kooiaapbakken transporteren we 
via de vaste . 
 
Momenteel is het erg druk. Houd daarom rekening met een mogelijk langere doorlooptijd 
dan u van ons gewend bent! 

 
U kunt uw vlakglasafval ook gratis storten bij een  

van onze inzamel- of op- en overslagpunten. 
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Gebruikt u de container niet meer?  
Laat het weten, dan voeren we hem weer af. 
 
Voor het wisselen en afvoeren van containers 
bieden we Extranet aan; via de website 

 of een APP voor 
smartphone of tablet. Extranet is bedoeld voor 
onze inzamelpunten, huurders, milieuparken en 
grote tijdelijke projecten. U logt per locatie in met 
unieke inloggegevens en vraagt een wissel of 
afvoer aan.  
 
De APP is gratis beschikbaar voor iPhone en 
Android-toestellen in de  of  
onder de naam "VRN Extranet". 
 
Heeft u geen inlog gegevens? Vraag ze aan via  

Gesloten tijdens vakantie ? Geef het door!

Wij merken nog steeds dat het niet altijd doorgeven 
wordt als een locatie door vakantiesluiting (tijdelijk) niet 
bereikbaar is. De gevolgen kunnen heel vervelend zijn: 
we kunnen de containers niet op de gewenste dag 
wisselen of afvoeren, of staan voor een gesloten deur en 
rijden voor niets. 
 
Geef daarom bij uw aanvraag altijd duidelijk door of een 
container wel of niet bereikbaar is. Bij een vergeefs 
transport zijn wij in bepaalde gevallen genoodzaakt de 
transportkosten door te berekenen. 
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Deze e-mail is verzonden door een automatische mailbox, 
vragen die u naar deze mailbox stuurt worden niet beantwoord. Klik  om uit te schrijven. hier


