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Glastechnieken
Er bestaat veel belangstelling voor glastechnieken en 
vlakglasrecycling. Dat bleek ook weer op de succesvolle open dag 
die de Emmeloordse glaszetterij Wolf organiseerde vanwege zijn 
tienjarig bestaan. U leest er alles over op pagina 6. • • •

Vertrouwen in 
de toekomst
In de afgelopen jaren liet de inzameling 
van vlakglas steeds een stijgende lijn 
zien. Niet alleen omdat er steeds meer 
vlakglasafval ontstond, maar ook omdat 
bedrijven bewuster werden van het nut 
van vlakglasrecycling. Echter, sinds een 
paar maanden wordt het effect van de 
bouwcrisis zichtbaar bij Vlakglas Recycling 
Nederland. De hoeveelheid ingezameld 
vlakglasafval is in de laatste maanden licht 
afgenomen. 
In 2012 had Vlakglas Recycling Nederland, 
net als in 2011, te maken met een negatief 
resultaat. Gelukkig kunnen we dit 
opvangen: de huidige vorm van � nanciering 
biedt daar ruimte voor. Bovendien 
hebben we in de afgelopen jaren reserves 
opgebouwd. 
Ondanks de genoemde ontwikkelingen 
merken we dat er nog steeds een 
groeiende interesse is van bedrijven 
die vlakglas willen gaan inzamelen voor 
Vlakglas Recycling Nederland. Weliswaar 
ontstaat er minder vlakglasafval, omdat 
er minder gebouwen gerenoveerd 
worden, maar de belangstelling voor 
vlakglasrecycling - en het belang ervan - 
nemen nog altijd toe. Daarom houden we 
alle vertrouwen in de toekomst.
Dat vertrouwen is er ook bij de vele 
buitenlandse overheden en producenten 
die interesse tonen in het succesvolle 
Nederlandse systeem. Daarbij zijn ze 
niet alleen geïnteresseerd in de inzamel- 
en recycleresultaten, maar ook in de 
� nanciële structuur. We juichen deze 
belangstelling van harte toe en zullen 
waar mogelijk deze landen 
ondersteunen bij het 
opzetten van een inzamel- 
en recyclesysteem. 

Ben Evers 
Voorzitter Vlakglas 
Recycling Nederland
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Eind mei bracht een afvaardiging van Vlakglas Recycling Nederland samen 
met relaties een bedrijfsbezoek aan een belangrijke partner in België: Maltha 
Glasrecycling in Lommel. Het bedrijf bood ons een exclusief kijkje achter de 
schermen van het recyclingproces.

Veel belangstelling voor bedrijfsbezoek 
aan Maltha Glasrecycling
Kijkje achter de schermen van het recyclingproces

We organiseerden dit bedrijfsbezoek in 
verband met het tienjarig jubileum van 
Vlakglas Recycling Nederland, dat we 
vierden in november 2012. Er was toen 
veel belangstelling voor het aangekondigde 
bedrijfsbezoek aan Maltha, maar dat paste 
niet meer binnen het drukke programma. 
Daarom werd het bezoek verplaatst naar 
28 mei. Het geduld van de deelnemers 
werd beloond: ze werden hartelijk 
verwelkomd en uitgebreid door het bedrijf 
geleid. Daar konden ze met eigen ogen zien 
wat er gebeurt met ingezameld (vlak)glas 
en kregen ze uitleg van medewerkers van 
Maltha bij de verschillende stappen van het 
recyclingsproces. • • •

Het proces van 
recycling
Bij glasverwerkende bedrijven of 
renovatieprojecten komt vlak-
glasafval vrij. Op inzamelpunten 
door heel Nederland verzamelt Vlakglas Recycling Nederland schoon 
vlakglasafval, ingeleverd door bedrijven en particulieren. De ingezamelde 
vlakglasscherven worden afgevoerd naar een vlakglasrecyclingbedrijf. Het 
recyclingbedrijf maakt de vlakglasscherven opnieuw bruikbaar voor de 
productie van bijvoorbeeld vlakglas, verpakkingsglas, isolatiemateriaal, 
glas� lters of tegels. 

Stap 1: sorteren
Bij binnenkomst beoordeelt het recyclingbedrijf het vlakglas zorgvuldig aan de hand 
van de acceptatierichtlijnen. Het bedrijf zamelt verschillende soorten vlakglas in, zoals 
vensterglas, tuindersglas of spiegelglas. Al dat glas wordt gesorteerd en vervolgens 
soort bij soort opgeslagen.

Stap 2: verwerken
Daarna verwerkt het recyclingbedrijf het glas in een aantal stappen. Eerst verwijderen 
medewerkers handmatig grote onzuiverheden. Krachtige magneten verwijderen 
ijzeren delen. Brekers brengen het glas op de juiste scherfgrootte. Eventuele folies 
worden verwijderd en een speciale machine verwijdert de non-ferrodelen. Met zeven 
worden diverse fracties (scherfgroottes) van elkaar gescheiden. Met lasertechniek 
worden keramiek, steen en porselein opgespoord en uit het glas geschoten met lucht. 
Het resultaat: schoon, gesorteerd glas, dat vrij is van metalen, kit, papier, folie, steen 
en andere materialen.

Stap 3: mengen
De schone scherven worden gemengd om een constant, homogeen en betrouwbaar 
product te kunnen leveren aan de glasindustrie. Dit product wordt op aanvraag 
samengesteld naar receptuur van de afnemers. De kwaliteit wordt voortdurend 
gecontroleerd. Als het nodig is, wordt er direct bijgestuurd. Zo bestaat het 
eindproduct altijd uit een optimale mix van hoge kwaliteit. Om dat te garanderen, 
worden er steekproeven gehouden op het eindproduct. 

Stap 4: hergebruiken
Tot slot gaat het glasafval naar de afnemers die het hergebruiken. De belangrijkste 
afnemers van het gerecyclede glas bevinden zich in de � oatglasindustrie (vensterglas), 
verpakkingsglasindustrie (� essen en potten) en isolatie-industrie (glaswol, glasfoam). 
Daarnaast bedient de recycler een aantal nichemarkten, zoals de tegelindustrie, 
hightechtoepassingen (zoals glas� lters) en diverse architectonische toepassingen.

Een afvaardiging van Vlakglas Recycling 
Nederland krijgt een exclusief kijkje achter 
de schermen van het recyclingproces.
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Project  Westvest te Schiedam
Wat  Renovatieproject in 53 appartementen
Aannemer  Glashandel de Baronie BV, Breda
Opdrachtgever voor Vlakglas Recycling Nederland  
   Vereniging van eigenaren appartement
Afgevoerd  5,64 ton vlakglasafval

projecten

In de wijk Westvest in Schiedam worden 53 appartementen gerenoveerd. Glashandel de Baronie uit Breda kreeg daarbij 
een mooie opdracht: al het enkel glas en standaard dubbelglas moest worden vervangen door energiezuinig HR-glas met 
luchttoevoerroosters. In totaal heeft de glashandel in ongeveer anderhalve maand zo’n 457 m2 isolatieglas geplaatst. 

Omvangrijk renovatieproject

Schiedamse � at energiezuinig

Ook een halfjaar eerder was Glashandel de Baronie al betrokken 
bij dit project. Toen werden alle glazen balkonbalustrades 
vervangen door grijs, gelaagd glas. In totaal ging het daarbij om 
321 m2 vlakglas. 

Vlakglas afgevoerd voor recycling
Het vlakglasafval bij dit renovatieproject werd natuurlijk afgevoerd 
via Vlakglas Recycling Nederland. Glashandel de Baronie BV is een 
van de eerste inzamelpunten van Vlakglas Recycling Nederland. Al 
in november 2002 werden er vlakglascontainers geplaatst op het 
toenmalige adres aan de Aardenhoek in Breda. In 2011 verhuisden 
het bedrijf en het inzamelpunt naar een ruimer pand aan de 
Bredase Charles Petitweg. 
Sinds vorig jaar is in de voormalige bedrijfshal aan de Aardenhoek 
een reptielenhuis gevestigd: een uit de hand gelopen hobby van 
Karel Maas, eigenaar van Glashandel de Baronie. • • •

Glashandel de Baronie verving alle glazen balkonbalustrades 
door grijs, gelaagd glas.

Glashandel de Baronie plaatste isolatieglas in 53 appartementen in de Schiedamse wijk Westvest. 
   Het vlakglasafval werd natuurlijk afgevoerd via Vlakglas Recycling Nederland. 
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Project  Abbingahiem Leeuwarden
Wat  Nieuw- en verbouw van verzorgingshuis Abbingahiem Leeuwarden
Aannemer  Bouwgroep Dijkstra Draisma
Opdrachtgever voor Vlakglas Recycling Nederland  
   Glashandel Nicolai uit Dokkum
Afgevoerd  ongeveer 26,5 ton vlakglasafval

projecten

Verzorgingstehuis Leeuwarden gerenoveerd

Bewoners Abbingahiem zitten 
er weer warm bij
Het verzorgingshuis Abbingahiem in 
Leeuwarden wordt dit jaar volledig 
gerenoveerd en uitgebreid met 
nieuwbouw. Dat gebeurt in opdracht 
van Zorgpartners Friesland. 
Glashandel Nicolai uit Dokkum kreeg 
daarbij de opdracht om 2.000 m2 glas 
in het pand te vervangen. Vlakglas 
Recycling Nederland zorgt voor de 
container om het oude glas in af te 
voeren.

Ingrijpende modernisering
Het verzorgingshuis wordt volledig 
gemoderniseerd en geschikt gemaakt voor 
cliënten die intensieve verpleeghuiszorg 
nodig hebben. Eind 2013 zal het project 
afgerond zijn: dan is er een vernieuwd 
gebouw dat voldoet aan de bouweisen van 
deze tijd én aan de wensen die mensen in 
de toekomst stellen aan een zorgcentrum.

Duurzaam gebouw
Een van de doelstellingen van het project 
is dat het nieuwe gebouw zo duurzaam 
en energiezuinig mogelijk wordt. Daarom 
vervangt Nicolai alle glas in het gebouw. 
Het nieuwe glas voldoet aan de hoge 
normen van HR++ en SKN165. Het glas 
wordt geleverd door Scheuten uit Hoorn. 
• • •

Glashandel Nicolai
Glashandel Nicolai in Dokkum levert 
en monteert een grote diversiteit aan 
glasproducten. Het assortiment gaat 
van een glazen koelkastplankje tot 
hoogrendementsglas, brandwerende 
beglazing, � guurglas, enzovoort. Vanuit 
de werkplaats, waar Nicolai beschikt 
over een groot assortiment glas op 
voorraad, kan het bedrijf snel voldoen 
aan de eisen van de klanten.

Glashandel Nicolai vervangt 2.000 m2 
vlakglas van verzorgingshuis Abbingahiem. 
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nieuw gez icht

Op 11 april 2013 is Charlotte Piket in 
dienst getreden bij Vlakglas Recycling 
Nederland. Charlotte is onze nieuwe 
administratief medewerkster en gaat de 
� nanciële administratie voor haar rekening 
nemen. 

Charlotte: ‘Voorheen ben ik werkzaam 
geweest als of� cemanager en � nancieel-
administratief medewerkster bij een kleine 
organisatie. Ik vind het prettig om in een 
kleine organisatie te werken, omdat daar 
de lijnen kort zijn en de werkzaamheden 

divers. Vlakglas Recycling Nederland is 
een heel open organisatie; je voelt je er 
snel thuis en op je plek. De glasbranche is 
voor mij helemaal nieuw; ik vind het erg 
leuk om bij een stichting te werken die 
bijdraagt aan een beter milieu.’

Charlotte werkt op maandag-, woensdag- 
en donderdagmiddag. Hebt u vragen voor 
de administratie? Bel dan met 
088 - 567 8806 of mail naar 
administratie@vlakglasrecycling.nl. • • •

Even voorstellen: Charlotte Piket

waar waren we

Op zaterdag 2 maart organiseerde Glaszetterij en glashandel Wolf in 
Emmeloord een grote open dag vanwege zijn tienjarig bestaan. Vlakglas 
Recycling Nederland was natuurlijk aanwezig op deze feestelijke dag: 
Wolf is al sinds 2006 inzamelpunt voor vlakglas.

Glaszetterij en glashandel Wolf 
organiseert succesvolle open dag
Veel belangstelling voor glastechnieken en vlakglasrecycling

‘Geen klus te klein en 
geen uitdaging te groot’

Glaszetterij en glashandel Wolf staat 
in Emmeloord en wijde omgeving al 
jaren bekend als dé specialist op het 
gebied van glas. Het bedrijf is van alle 
markten thuis. Alles is mogelijk, van het 
plaatsen van enkel glas of isolatieglas 
tot het maken en monteren van 
douchecabines, keukenachterwanden, 
glazen deuren, glas in lood, spiegels 
of glazen scheidingswanden. Zoals de 
mensen van Wolf zeggen: ‘Voor ons is 
geen klus te klein en geen uitdaging te 
groot.’
Wolf verhuisde in 2006 naar een nieuw 
pand in Emmeloord, waar het bedrijf 
beschikt over een ruime werkplaats 
en showroom. De werkplaats is 
uitgerust met een volautomatische 
glastafel waarop gelaagd glas gesneden 
kan worden. Wolf beschikt over 
gespecialiseerde apparatuur, zoals 
een machine voor het slijpen van 
‘PP-glas’ (Plat Poli, geslepen met twee 
afgeschuinde zijden).

De open dag trok een groot aantal 
belangstellenden die een kijkje kregen 
achter de schermen van de glashandel en 
-zetterij. Er werden demonstraties gegeven 
van verschillende technieken, zoals glas 
snijden, glas bewerken en houtrotreparatie. 
De kinderen konden hun creativiteit 
uitleven door glas te beschilderen. 

Vlakglas Recycling Nederland 
kleedde de dag aan met banners en 
informatiemateriaal en we informeerden 
de bezoekers over het recyclen van glas. 
En het glas dat de kinderen mochten 
beschilderen? Dat was een afdruk van onze 
mascotte, Mister Vlakglas. • • •
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waar waren we

symposium

Afval is veelzijdiger dan je denkt. Bovendien komen er voortdurend nieuwe mogelijkheden om afval in te zamelen en 
te hergebruiken. Dat maakten verschillende standhouders duidelijk tijdens de Afvalinformatiemarkt, die de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug organiseerde op 23 mei. Ook Vlakglas Recycling Nederland was van de partij.

Bewoners denken mee over 
toekomst afvalinzameling
Utrechtse Heuvelrug organiseert Afvalinformatiemarkt

De gemeente Utrechtse Heuvelrug wil het afvalbeleid vernieuwen. 
Om te komen tot een beleid waar breed draagvlak voor is, 
wil de gemeente inwoners en belanghebbende partijen goed 
informeren en zo veel mogelijk laten meepraten. Vandaar de 
Afvalinformatiemarkt voor inwoners van de gemeente, die 
plaatsvond op de gemeentewerf in Doorn. 

Wegwijs in recycling
Vlakglas Recycling Nederland maakte bezoekers wegwijs in het 
inzamelen en recyclen van vlakglas. Ook konden bezoekers 
deelnemen aan een rondleiding over de milieustraat, presenteerde 
de gemeente de resultaten van een inwonersenquête, was de 
Afval Roadshow aanwezig en werd het geheel opgeluisterd met 
een aantal ludieke elementen. 

Actieve gemeentewerf
De gemeentewerf in Doorn is sinds november 2011 een actief 
inzamelpunt voor vlakglas via Vlakglas Recycling Nederland. 
Eerder al opende de werf haar deuren drie dagen voor 
nieuwsgierige basisschoolleerlingen, die er van alles te weten 
konden komen over afvalscheiding. De medewerkers zelf zijn 
uitstekend geïnformeerd; zij hebben de cursus Vlakglasacceptatie 
gevolgd van Vlakglas Recycling Nederland. • • •

Veel glas bij restafval op milieuparken
De ervaring leert dat er op milieuparken veel glas wordt 
gestort bij het restafval, en dat is niet nodig. Milieustraten 
kunnen een beroep doen op Vlakglas Recycling Nederland 
voor de afvoer van vlakglas. Wilt u meer weten? 
Bel: 088 - 567 8820.

In maart organiseerde Vlakglas Recycling Nederland het symposium 
‘De kringloop van (vlak)glas’, in samenwerking met Maltha Glasrecycling. 
Dit symposium vond plaats tijdens de Schilder, Glas & Afbouw Vakdagen 
in Hardenberg. 

Symposium ‘De kringloop van (vlak)glas’

Op de vakdagen is een groot aantal 
toeleveranciers, fabrikanten en 
dienstverlenende bedrijven aanwezig om 
bezoekers uit de branche te informeren 
over alles wat zij te bieden hebben. Tijdens 
ons symposium konden belangstellenden 
via een � lm en informatiemateriaal 
kennismaken met ons werk: hoe en waar 
zamelen wij vlakglas in, hoe wordt het 
afvalglas geschikt gemaakt voor hergebruik 

en wat wordt er geproduceerd van de 
schone scherven? Uiteraard waren wij 
ook aanwezig op de beurs zelf met een 
informatiestand. • • •

Op de Afvalinformatiemarkt stond ook een informatiestand van 
Vlakglas Recycling Nederland.

Vlakglas Recycling Nederland was met een 
informatiestand op het symposium aanwezig.
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j aar vers lag

besparen

Het jaarverslag 2012 is verschenen. In dit verslag vindt 
u informatie over de �nanciën van Vlakglas Recycling 
Nederland en een rapportage over onze resultaten. 
Hoeveel is er in 2012 ingezameld en wat is er allemaal 
mee gedaan? 

Om het milieu niet onnodig te belasten, stellen we het jaarverslag 
online beschikbaar. U kunt het downloaden vanaf www.
vlakglasrecycling.nl/jaarverslag2012.

Deelnemersvergadering
Bent u deelnemer aan de overeenkomst inzake de 
verwijderingsbijdrage voor vlakglas en hebt u vragen over het 
jaarverslag? Op vrijdag 5 juli 2013 houdt Vlakglas Recycling 
Nederland de jaarlijkse deelnemersvergadering. U bent van harte 
welkom op die vergadering. Wij zorgen voor de lunch.

Wat?  Jaarlijkse deelnemersvergadering
Waar?  Kantoor Vlakglas Recycling Nederland, Gouda
Wanneer?  Van 12.30 tot 14.00 uur.
Hoe aanmelden? Stuur vóór 3 juli een mailtje naar 
 tuinenburg@vlakglasrecycling.nl • • •

Jaarverslag 2012 verschenen
Online beschikbaar

Hebt u containers of kooiaapbakken bij uw inzamelpunt staan voor de inzameling van vlakglas? En gebruikt u 
sommige containers of bakken maar weinig? Meld het ons dan. Vlakglas Recycling Nederland bespaart kosten door 
die overbodige containers en kooiaapbakken weer op te halen.

Overbodige containers?
Vlakglas Recycling Nederland haalt ze graag op

Vlakglas Recycling Nederland huurt 
containers en kooiaapbakken voor 
vlakglas bij de �rma Van Gansewinkel. 
Elke overbodig geplaatste container 
kost ons onnodige huur. Daar moeten 
we kritisch op zijn: ook wij voelen de 
gevolgen van de crisis; onze inkomsten via 
de verwijderingsbijdrage op isolatieglas 
nemen af. 

Zijn al uw containers en bakken nodig?
Help ons daarom kosten te besparen. Kijk 
eens naar de containers of kooiaapbakken 
die via Vlakglas Recycling Nederland 
op uw terrein staan. Misschien zijn er 
containers die u zelden of niet gebruikt? 
Wellicht kunt u in plaats van twee 
containers één container gebruiken, die 
u wat vaker laat wisselen? Of misschien 
hebt u een container voor spiegelglas, 

terwijl u deze zelden laat wisselen? Dan 
kunt u beter de ingeleverde spiegels bij het 
combinatieglas doen: wij halen graag de 
container voor spiegels weer op. 

Overbodige containers? Bel ons!
Hebt u een container of kooiaapbak staan 
die u weinig of niet gebruikt? Bel gerust: 
088 - 567 8820. Wij overleggen graag met u 
over de mogelijkheden. • • •
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communicat ie

verwi jder ingsbi jdrage

Hebt u een interessant project dat u onder de aandacht wilt brengen? 
Verzorgt uw milieupark een open dag? Is uw bedrijf verhuisd naar een nieuw 
pand? De nieuwsbrief van Vlakglas Recycling Nederland besteedt er graag 
aandacht aan! 

In elke nieuwsbrief besteden wij aandacht aan nieuws van onze relaties, zoals bedrijven, 
inzamelpunten en milieuparken. Onze nieuwsbrief verschijnt regelmatig en biedt u een 
uitgelezen kans om uw vlakglasnieuws onder de aandacht te brengen van iedereen die 
geïnteresseerd is in vlakglasrecycling, of daar professioneel bij betrokken is. Heeft uw 
bedrijf als relatie van Vlakglas Recycling Nederland ook iets speciaals te melden? 
Bel dan met Trudy Tuinenburg op 088 - 567 8802. • • •

Zet uw bedrijf in het zonnetje
Vlakglas Recycling Nederland brengt uw nieuws onder de aandacht

Jaarlijks controleren de accountants 
van KPMG in opdracht van 
Vlakglas Recycling Nederland 
steekproefsgewijs of bedrijven wel 
de verplichte verwijderingsbijdrage 
afdragen. Uit de controle over 2011 
blijkt dat bij geen enkel bedrijf fouten 
geconstateerd zijn.

Afdracht verwijderingsbijdrage 
verloopt prima
Geen fouten geconstateerd bij jaarlijkse controle

Onlangs heeft het accountantskantoor 
KPMG de bevindingen over 2011 
gepresenteerd aan het bestuur van 
Vlakglas Recycling Nederland. Voor de 
controle over dat jaar zijn tien bedrijven 
geselecteerd. KPMG stelde geen fouten 
vast bij de afdracht. Als er al verschillen 
werden geconstateerd, dan waren die 
marginaal. Net zoals in voorgaande jaren 
kunnen we concluderen dat bedrijven 
serieus omgaan met de afdracht van de 
verwijderingsbijdrage. • • •

Waarom controleren we de afdracht? 
Afdragen van de verwijderingsbijdrage is niet vrijblijvend. Iedere importeur of 
producent van isolatieglas is verplicht om de verwijderingsbijdrage te betalen aan 
Vlakglas Recycling Nederland. Dat gebeurt op grond van de overeenkomst voor 
afdracht van de verwijderingsbijdrage, die algemeen verbindend verklaard is door het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

Controle is verplicht
Vlakglas Recycling Nederland moet erop letten dat iedereen deze bijdrage ook 
daadwerkelijk betaalt. Dat is een eis die volgt uit de Algemeen Verbindend Verklaring, 
maar het is ook een plicht die Vlakglas Recycling Nederland heeft tegenover de 
bedrijven die de bijdrage wel betalen. Bedrijven die de verplichte bijdrage ten onrechte 
niet betalen, zouden immers een oneerlijk concurrentievoordeel hebben. Als de 
verwijderingsbijdrage niet wordt betaald, treffen we desnoods juridische maatregelen 
om deze bedrijven alsnog te laten betalen. 

Meewerken aan de controle
Jaarlijks voert KPMG namens Vlakglas Recycling Nederland steekproeven uit onder 
de deelnemende bedrijven. Wij merken helaas dat het steeds moeilijker wordt een 
afspraak voor zo’n controlebezoek te maken. Krijgt u de komende maanden bericht 
dat u geselecteerd bent voor een controlebezoek? Dan is het van groot belang dat uw 
bedrijf hieraan meewerkt. 

Mister Vlakglas, onze mascotte.
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wisse len

inz ame lpunten

Nieuwe inzamelpunten 
A. Lourens Glashandel Twijzel
Duinkerke Glasservice Scherpenzeel
Glasbedrijf Smits B.V. Nuenen
Glasimpex Schiedam B.V. Zwijndrecht
Hermans Projecten B.V. Zwanenburg
M.G. Sterk & Zn B.V. Den Hoorn ZH
MR Kunststoffen B.V. Halsteren
Ooster Glashandel B.V. Rotterdam
Pilkington Benelux B.V. Rotterdam
Van der Vlugt Glashandel V.O.F. 's-Gravenhage
Glastechniek Twello B.V. Twello
 
Nieuwe OPO
Aalderson en Zn. B.V. Enschede
Schriek & Hol B.V. Harskamp
Van Gansewinkel regiokantoor 
Zuidwest-Nederland Zierikzee

Vervallen inzamelpunten
BKV Vastgoedonderhoud B.V. Veenendaal
Container Service Maasdriel B.V. Velddriel
GAD Gooi en Vechtstreek Hilversum
Glashandel H. Cuypers  B.V. Maastricht
Glashandel Wybenga Kootstertille
Glasimpex Schiedam B.V. Vlaardingen
Pilkington Benelux B.V. Maastricht
Pilkington Benelux B.V. Schiedam
Reststoffen Centrale Alkmaar B.V. Alkmaar
Sita Nederland Amersfoort
Tjade Petri Glaswerken B.V. Haarlem
Versluis & Willeboer B.V. Middelburg
Steunenberg Glastechniek B.V. Twello
 
Vervallen OPO
V.D. Brink Harskamp B.V. Harskamp

Voor de laatste stand van zaken: kijk op www.vlakglasrecycling.nl

U hebt een vlakglascontainer en u wilt die wisselen? 
Dat kan eenvoudig via www.vlakglasrecycling.nl met uw 
persoonlijke inlogcode. Het is zo gebeurd, maar het is wel 
belangrijk dat u de stappen correct volgt. Hoe werkt het? 
Gebruik het onderstaande geheugensteuntje.

Om een wisseling, afvoer of nieuwe container aan te vragen op 
onze website, hebt u een gebruikerscode en het wachtwoord 
nodig. Hebt u die nog niet? Vraag deze dan eerst aan via 
info@vlakglasrecycling.nl.

Stappenplan container wisselen
1. Ga naar www.vlakglasrecycling.nl. Klik rechts boven in de rode 

balk op de witte tekst Login Extranet. 
2. Vul uw gebruikerscode en wachtwoord in en klik op de 

button Login. U komt nu op het afgesloten deel van onze 
website. Hier kunt u onder andere uw logboek raadplegen, 
inzamelresultaten opvragen en de containers aanmelden voor 
wisseling.

3. Om uw containers te wisselen, klikt u in de rode balk op 
Containers en vervolgens op Wisselen.

4. Vul de met rood aangegeven verplichte velden in: 
 •  Locatiecode

•  Contactpersoon
•  Aantal

5. De velden met contactinformatie zijn al ingevuld. Bij Tel.nr. 
staat het telefoonnummer dat bij ons bekend is. U kunt het 
desgewenst vervangen door uw directe nummer.

6. Vul (indien bekend) de juiste Vulgraad en het 
Containernummer in.

7. In het vak Toelichting kunt u eventuele opmerkingen plaatsen.
8. Klik onderaan op de knop Verstuur. U ontvangt op uw 

scherm een melding dat uw aanvraag is verzonden. U kunt 
de aanvraaggegevens direct raadplegen via de menuoptie 
Logboek. • • •

Uw volle container wisselen voor een lege? 
Zo doet u het goed!

Recti� catie  Harald Salvino Glas B.V. uit Sittard stond in de vorige nieuwsbrief per abuis bij de vervallen inzamelpunten. 
Het bedrijf is nog steeds een inzamelpunt van Vlakglas Recycling Nederland.
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Containers plaatsen, wisselen of 
afvoeren: hoe werkt het?

transpor t

Onze vaste kooiaaproute
Om kooiaapbakken te plaatsen, te wisselen of af te voeren volgen wij een vaste 
route. Zo zamelen we vlakglas ef� ciënt in. Op de kaart ziet u precies welke route wij 
door Nederland a� eggen.

Deze container is niet goed bereikbaar. Wie zo’n situatie 
op tijd aan ons doorgeeft, bespaart onnodige kosten.

Is uw container of kooiaapbak vol 
en wilt u dat wij hem vervangen 
door een lege? Of wilt u voor het 
eerst een container of kooiaapbak 
aanvragen? Als u een persoonlijke 
inlogcode hebt, kunt u dat doen via 
www.vlakglasrecycling.nl. Hieronder 
leest u hoe u uw verzoek bij ons 
indient.

Wat moet u doen?
• Hebt u nog geen persoonlijke inlogcode? 

Vraag er dan een aan via 
info@vlakglasrecycling.nl. 

• Met uw inlogcode logt u, via onze 
website, in op het Extranet.

• Via Extranet vraagt u de container aan 
en verstuurt u deze aanvraag. 

• Wilt u een kooiaapcontainer laten 
wisselen? Dat kan via Omwisselen 
container. Vraag een wissel minimaal 
twee werkdagen voor de vaste route 
aan. Bij grote containers moet u de 
wissel minimaal drie werkdagen van 
tevoren aanvragen.

• Wilt u uw container de� nitief laten 
afvoeren, geef dat dan aan via Afvoeren 
container.

Vakantiesluiting: geef het 
op tijd door!
Bent u in de vakantieperiode enige tijd 
gesloten? Geef het ons op tijd door. 
Zo voorkomen we samen onnodig 
containertransport. • • •

Onnodig transport kost geld
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. In bepaalde gevallen berekenen 
wij deze transportkosten aan u door.
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Activiteitenagenda
Recycling and Waste Management 
2013 – NEC
10, 11 en 12 september
Birmingham

Recycling 2013
17, 18 en 19 september 2013
Evenementenhal Gorinchem

S.G.A. Gorinchem
15, 16 en 17 oktober 2013
Evenementenhal Gorinchem

Colofon
Redactie:  Trudy Tuinenburg, Taalcentrum-VU
Vormgeving:  Maura van Wermeskerken, Apeldoorn
Drukwerk:  BGS Gra� sch, Schiedam

Verspreiding: 3 à 4 keer per jaar in een oplage van 
3.000 via controlled circulation

Vlakglas Recycling Nederland 
Postbus 2022, 2800 BD Gouda
Tel 088 - 567 8820
Fax 030 - 310 0280
info@vlakglasrecycling.nl
www.vlakglasrecycling.nl
 
©  Vlakglas Recycling Nederland, 2013

www.vlakglasrecycling.nl

resu l t a ten

Helaas worden we in 2013 maandelijks geconfronteerd met een dalend tonnage ingezameld 
vlakglasafval. Desondanks blijven we optimistisch. Door het nog meer promoten van het 
systeem en het verhogen van de glaskwaliteit hopen we op een goed eindresultaat voor 2103. 
Aan u ligt het zeker niet! Onze inzamelpunten blijven actief vlakglas inzamelen.

Ingezameld tonnage vlakglasafval 
neemt af
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Totalen 
 2013 2012
Januari 6.000 ton 7.000 ton
Februari  5.400 ton 6.800 ton
Maart 6.400 ton 7.400 ton
April 5.800 ton 6.700 ton
Mei 6.500 ton 7.900 ton
Juni  7.800 ton
Juli  7.100 ton
Augustus*  5.500 ton
September  7.300 ton
Oktober  8.400 ton
November   7.900 ton
December  5.800 ton
Totaal 30.100 ton 85.600 ton * In verband met de vakantieperiode laat de maand augustus een vertekend beeld zien.

NIET
• Kookplaten
• Kachelruitjes
• Koffi e- en theekannen
• Ovenschalen
• Magnetronschalen
• Pannendeksels
• Glazen bekers
• Glazen vazen
• Flessenglas
Verder alle overige items die niets met 
vlakglas te maken hebben.

Wat mag in de vlakglasbak:

✔ ✗

Alleen van normaal en goed glas kan weer nieuw glas gemaakt worden

WEL
• Enkel blank/gekleurd vlakglas
• Dubbelglas met aluminium strip tussen 

de glazen panelen
• Draadglas
• Gelaagd glas (glas met folie tussen 

de glazen panelen)
• Tuinders- of kassenglas
• Spiegelglas
• Gehard glas
• Glazen bouwstenen (zonder 

cementresten)
• Aquarium (zonder inhoud)
• Glazen douchewanden
• Glazen snijplanken
• Glas van foto-/posterlijsten
Toegestaan: kit, rubbers, aluminium randje, 
plastic randje, greepjes aan glas.

Schilder, 
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Milieuvriendelijk papier
Om het milieu te sparen, drukken wij deze nieuwsbrief altijd op FSC-gecerti� ceerd papier. 
De bomen komen uit bossen die beheerd worden volgens het FSC-principe: dat wil 
zeggen met aandacht voor mens, economie en milieu.

Cursusdata
Zamelt u vlakglas voor ons in? En wilt 
u leren hoe u het écht goed doet? 
Meld u dan aan voor een cursus 
Vlakglasacceptatie.

• Woensdag 11 september 2013 
12.30 - 16.30 uur

• Donderdag 10 oktober 2013 
09.00 - 13.00 uur

• Dinsdag 12 november 2013
12.30 - 16.30 uur

Deze cursus is op locatie bij Vlakglas 
Recycling Nederland in Gouda.

Wilt u dat wij de cursus in uw bedrijf 
komen geven? Dat kan ook. Schrijft u zich 
als bedrijf in, dan is dat met minimaal zes 
deelnemers. Overigens is de cursus gratis 
voor inzamelpunten van Vlakglas Recycling 
Nederland.

Aanmelden of meer weten?
Neem dan contact op met Liana van der 
Sluijs via telefoonnummer 088 - 567 8801. 
Of stuur een e-mail naar 
info@vlakglasrecycling.nl.
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