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Aangepast containertransport  
 

De transporteur rijdt niet op 14 mei en 25 mei. Dit geldt voor het container- en 
kooiaaptransport. De kooiaaproute wordt in de loop van die betreffende week alsnog gereden. 
In geval van nood kunt u de transporteur bereiken op telefoonnummer 0495- 590 586  
 

Kantoor Vlakglas Recycling Nederland gesloten  
Donderdag 14 mei - Hemelvaartsdag  
Vrijdag 15 mei  
Maandag 25 mei - Tweede Pinksterdag  
U kunt een mail sturen naar info@vlakglasrecycling.nl, deze wordt 18 respectievelijk 26 mei 
gelezen.  

 
Bent u zelf gesloten?  
Geef het ons tijdig door! Wij merken namelijk dat wijzigingen niet altijd doorgeven worden. De 
gevolgen kunnen echter vervelend zijn: we kunnen uw containers niet op de gewenste dag 
wisselen of afvoeren.   

Bij een vergeefs transport zijn wij in bepaalde gevallen genoodzaakt de bijbehorende kosten 
aan u door te berekenen.  

 
Verlaging huurtarief vlakglascontainer per 1 juli 2015  
 
Met ingang van 1 juli 2015 verlagen wij de huurtarieven van onze vlakglascontainers:  

-open 18m3 container -> €90 (was €110) 
-gesloten 18m3 container -> €110 (was € 135).  
-kooiaapbak -> €25 (was €26,50, en €37,50 voor tijdelijke plaatsing).  
Kijk op onze website voor de acceptatievoorwaarden, soorten containers en bijbehorende 
tarieven. 

 
Inzameling en recycling van kozijnen in Nederland 
 

In september 2014 is het project "Inzamelen en recycling van kozijnen" gestart. Hierbij wordt 
gekeken naar de mogelijkheden van het inzamelen en recyclen van kozijnen met glas bij onder 

andere sloopprojecten. Dit project loopt tot de zomer van 2015. Vlakglas Recycling Nederland 
is samen met AluEco, VERAS, BRBS, RVO, VNG en Dusseldorp partner in dit project van de 
Stichting SRVKG. In dit project zal de inzameling en recycling van kozijnen met of zonder 
vlakglas onderzocht worden. Lees verder  

 
Iets te melden? 
 
Hebt u een interessant project of wat nieuws te melden? Een open dag of andere activiteiten 
die raakvlakken hebben met vlakglas of glasrecycling? In onze nieuwsbrief, op twitter of 
website besteden wij hier graag aandacht aan. Andere bedrijven gingen u al voor.  
Kijk op onze website naar deze interessante projecten: 

 Restauratieproject Mauritskazerne Ede, Achterberg Schilders 
 Renovatieproject Arnhem, Timmerbedrijf De Waal 
 Vervangen isolatieglas Bergen op Zoom, De Schrijver Vastgoedonderhoud 

Meer weten? Bel Trudy Tuinenburg 088- 567 88 02  
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Ingezameld tonnage tot en met april  
 
In 2014 hebben we 69.419 ton vlakglas ingezameld. Een daling van ongeveer zeven procent 
ten opzichte van 2013, toen zamelden we 74.821 ton in. Wij hebben dit jaar tot en met april 

ongeveer 21.300*  ton vlakglasafval ingezameld. 

Januari 4.600  

Februari 5.100  

Maart 6.100  

April 5.500*  

(*cijfers niet compleet)  

 
Wijziging inzamelpunten 
 
Nieuw inzamelpunt  
Van Es Glas BV, 's-Gravenhage  

Van Dijk Multiglas BV, Werkendam  
Dorst Glas- en Slotenservice, Barendrecht  

Reststoffen Centrale Alkmaar BV (RCA BV), Alkmaar  
 
Verhuizing  
RM Glas Nederland BV, Nieuwegein  

 
Agenda  
 

RMN (Reinigingsbedrijf Midden Nederland) 
Open dag Afvalbrengstation Baarn  
30 mei 2015  
 

Recycling 2015  
Evenementenhal Gorinchem  
3-5 november 2015  
 

Schilder, Glas en Afbouw Vakdagen  
Evenementenhal Hardenberg  
6-8 oktober 2015  

Schilder, Glas en Afbouw Vakdagen  
Evenementenhal Gorinchem  
10-12 november 2015  
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