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Verlaging huurtarieven

Voor 2016 zijn de huurtarieven van containers op uw eigen locatie én op renovatie-en sloopprojecten 
verlaagd.

Hebt u op uw eigen locatie of projectlocatie 10 ton vlakglasafval 
of meer? Dan is vanaf 2016 de container gratis. Hebt u minder 
dan 10 ton vlakglasafval per jaar, dan verandert er niets.
Uitgangspunt hierbij is dat de inzameling zo efficiënt mogelijk 
moet gebeuren. Containers worden in overleg met onze 
accountmanager bij u geplaatst, op basis van beschikbaarheid. 
Meer lezen? Zie onze .

Bestuurswisseling

Met ingang van 1 januari 2016 is Peter van Rhede afgetreden als penningmeester van ons 
Bestuur. Zijn opvolger is Jaco van Luunen. Jaco is werkzaam bij AGC Flat Glass Nederland bv, 
Tiel. Wij danken Peter zeer voor alles wat hij gedaan heeft de afgelopen jaren, en verwelkomen 
Jaco.

Status algemeen verbindend verklaring overeenkomst afdracht recyclingbijdrage en plannen 
2016

De algemeen verbindend verklaring (avv) eindigde per 31-12-2015. Eind juni 2015 heeft Vlakglas 
Recycling Nederland (VRN) bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu een verzoek ingediend 
voor een nieuwe avv, voor de periode 2016-2020. Medio november heeft VRN de aanvraag 
aangevuld met extra gegevens. Voor het afgeven van een avv gelden wettelijke procedures. Wij 
verwachten dat de overeenkomst begin 2016 algemeen verbindend zal worden verklaard. De 
avv treedt in werking op de dag dat er een publicatie daarvan is verschenen in de 
Staatscourant. 
Lees het gehele artikel op onze .

Resultaten 2015

Het inzamelen van vlakglasafval is al sinds het begin in 2003 een groot 
succes. Begonnen we toen met bijna 38.000 ton, in ons topjaar 2011 
was de hoeveelheid gestegen tot ongeveer 89.200 ton. In 2015 zaten 
we daar onder, maar er werd toch nog 69.998 ton vlakglas ingezameld 
en aangeboden om te recyclen. Hiermee besparen we 2.869.918 kg 
CO2!
Meer weten? Kijk op onze .

Wij zijn verhuisd!
Ons nieuwe adres per 1 januari 2016:

Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer

Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer

De overige gegevens zijn ongewijzigd.

Wijzigingen inzamelpunten

website

website

website



 

Agenda

Vlakglas Recycling Nederland is te vinden op beurzen, open dagen en andere activiteiten. Daar 
promoten we de Stichting en geven we voorlichting over inzameling en recycling van vlakglas. 
Waar kunt u ons de komende tijd vinden?

, Messe Dusseldorf GmbH
20 t/m 23 september 2016

 2016, Evenementenhal Gorinchem
25 t/m 27 oktober 2016

, Evenementenhal Hardenberg
11 t/m 13 oktober 2016

, Evenementenhal Gorinchem
8 t/m 10 november 2016

Hebt u iets te melden? Wilt u informatiemateriaal voor uw bijeenkomst? 
Laat het ons weten, 088- 576 88 02, Trudy Tuinenburg.  
Wij stellen materiaal in overleg met u beschikbaar. Of melden uw project op social media ter 
promotie.

 

Zilverstraat 69, Zoetermeer| Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer  | 088 - 567 88 20 | 
info@vlakglasrecycling.nl 

Nieuw Plaats

Kleiboer's Glasservice B.V. Apeldoorn

Benschop Glas vof Doetinchem

Geluk Schilders bv Sint Philipsland

Markenstein Glashandel bv Rotterdam

GLASSOLUTIONS Veromco Soest Soest

Hoogvliet Totaalonderhoud Spijkenisse

Edda Glashandel B.V. Tilburg

HR Glashandel Zeist

Hartog Containers B.V. Amersfoort

Van de Akker Glas en Schildersbedrijf Helmond

AV Glas Zaandam

Glas Compleet Lelystad

Vervallen

CURA Glass b.v. Utrecht

Service Glasherstel Wormerveer Wormerveer

Glassolutions Veromco Amersfoort Amersfoort

Glasstec

Recycling

S.G.A. Vakdagen

S.G.A. Vakdagen

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


