


Nieuwsbrief 07-06-2017 

 

Alhra Glas BV renoveert 621 woningen Ridderkerk 
 
Met grote tevredenheid kijkt Alhra Glas BV terug naar het 
renovatieproject aan de Jupiter-, Saturnus-, Mars -, Mercurius- en 
Neptunes-flats in Ridderkerk.  
 
Na de start van de werkzaamheden medio 2015 zijn de 
werkzaamheden van de 621 woningen in mei 2017 afgerond.  
 
Alhra heeft het oude glas gescheiden via ons afgevoerd zodat het 
weer kan worden hergebruikt. Er is in totaal 215.000 kilogram oud 
glas beschikbaar gekomen voor recycling.  
 
Lees het gehele artikel op de . 

Gesloten tijdens de vakantie ? Geef het door! 

Wij merken nog steeds dat 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. 

Jaarverslag 2016 

Ons Jaarverslag 2016 is nu   beschikbaar. 
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Vlakglas Recycling in B+U;  
onze rol in de circulaire economie 

Recycling is geen keuze meer, het is een noodzaak 
geworden. Schaarste van grondstoffen is al jarenlang een 
groeiend probleem. Hergebruik is broodnodig. Afval is 
geen afval, maar het zijn grondstoffen die na recycling en 
verwerking als nieuwe producten worden teruggebracht 
in de kringloop.  
 

Lees het  via B+U. 

Waar kunt u ons de komende tijd vinden? 

 (Demolition, Decontamination and Recycling) 
Brussels Expo, Brussel (B) 
14 t/m 16 juni 2017 
 
Georganiseerd door de European Demolition Association (EDA), en met hulp van de 
belangrijkste brancheorganisaties van de bouw, beoogt de DDR 2017 de afbraak-, 
ontsmettings- en recyclingactiviteiten met de kringloopeconomie te koppelen 
Tijdens de DDR zal Cor Wittekoek 16 juni een presentatie geven over het  project. 
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