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Cursus Acceptant vlakglasafval vernieuwd 

Omdat er altijd sprake is van voortschrijdend 
inzicht, hebben we de cursus Acceptant 
vlakglasafval en het bijbehorende cursusboek 
vernieuwd. 9 Maart jl. werd de vernieuwde 
cursus voor de eerste keer gegeven. Steven 
Koolman ontving een 12-tal medewerkers 
van HVC Groep op hun locatie  in Velsen. 
 
De cursus (kosteloos voor onze 
inzamelpunten) is een initiatief van Vlakglas 
Recycling Nederland om vlakglasvervuiling 
tegen te gaan. Voor de acceptanten van 
vlakglasafval is het belangrijk om de 
containers schoon te houden en zo een hoge 
kwaliteit van vlakglas te waarborgen. 
 
Interesse? Bel 088- 567 8820. De eerstvolgende cursus in Zoetermeer is 24 mei 2017. 

Transporteur Van Gansewinkel gaat verder als Renewi 

Onze transporteur Van Gansewinkel is gefuseerd met Shanks. Beide toonaangevende 
bedrijven op het gebied van recycling en duurzaamheid zijn gefuseerd om een nieuw 
waste-to-productbedrijf te vormen: Renewi. 
 

Voor u, als inzamelpunt van vlakglas, verandert er praktisch 
niets. Wij blijven uw aanspreekpunt voor de containers, het 
transport en de vlakglasinzameling en -recycling. Het kan wel 
zo zijn dat u binnenkort een vrachtwagen van een “ander 
bedrijf” dan Van Gansewinkel uw terrein op ziet rijden, 
namelijk Renewi. 
 

 zet zich  met grote passie in voor de circulaire 
economie met de visie “Afval bestaat niet”. Afval is een 
manier van denken, een kans; wanneer we iemands afval 
ophalen geven we het een nieuw leven. Renewi verwerkt 

een breed scala van afgedankte materialen in bruikbare producten en grondstoffen, zoals 
gerecycled papier, metaal, plastic, (vlak)glas, energie, brandstof en andere producten. 

Waar kunt u ons de komende maanden vinden? 

, Stand 324 
Evenementenhal Gorinchem 
30 maart t/m 1 april 2017 
Tijdens deze beurs, gericht op woningeigenaren, worden diverse activiteiten en events 
georganiseerd.  
Vraag hier uw   aan. 
 
Cor Wittekoek en Louise Soares geven presentaties over alle duurzame aspecten rondom 
glas; isolatie (effect glasisolatie op de energierekening), veiligheid (doorval- en 
brandveiligheid), kwaliteit glaszetter (voordelen GBO Vakcertificaat) en vlakglasrecycling (CO2 
resultaat, mogelijkheden VVE's om gebruik te maken van het systeem). U treft hen 
donderdag 15.30-16.00, vrijdag 19.30-20.15 en zaterdag 14.30-15.00 op het hoofdpodium. 
 

 
Markt Eusebiuskerk Arnhem  
18 mei 2017 
 
In 2016/2017 is er een landelijk onderzoek gedaan naar de Circulaire Economie en meer in 
het bijzonder Business Modellen. Vlakglas Recycling Nederland is als een van de koplopers 
naar voren gekomen. De resultaten van het landelijke onderzoek worden gepresenteerd 
tijdens dit congres.  
Aansluitend is er een informatiemarkt over de circulaire economie.  
 

Renewi

Bouw & Wonen

vrijkaarten

Conferentie & Markt Circulaire Economie



 

Is uw container vol? Check of de bak al is aangemeld voor wissel! 

Wij merken helaas regelmatig dat inzamelpunten de container(s) dubbel aanmelden voor 
wissel. Dit genereert extra werk voor planning en kantoor en kan een vergeefs transport 
tot gevolg hebben. Soms zullen we dan ook genoodzaakt zijn de transportkosten aan u 
door te belasten. 
 
Wissels aanvragen kan eenvoudig via Extranet, een afgesloten deel op onze website, of de 
APP. Via Extranet kunt u altijd checken in het logboek checken welke container(s) u  of uw 
collega wanneer hebt aangemeld.  
Bij twijfel: controleer eerst het logboek voordat u (opnieuw) een wissel aanvraagt. 
Voorkom een dubbele aanmelding! 
 
Is de container op een bepaalde dag niet of beperkt bereikbaar? Geef dit door bij uw 
aanvraag. 
 
Hebt u nog geen toegang tot Extranet? Vraag een wachtwoord bij ons aan 
info@vlakglasrecycling.nl 
 

Wie lust er taart? 

Wij zetten regelmatig een inzamelpunt in het zonnetje die een prima vulgraad van de 
container liet zien. Deze keer is dat Crystal Company B.V. in Heinenoord. Steven Koolman 
heeft aan Hans Bakvis een heerlijke Vlakglas Recycling Nederland taart overhandigd. Goed 
bezig en gefeliciteerd! 
 

Een inzamelpunt ziet op het aangevraagde 
, naast het ingezameld 

tonnage, een gekleurd gezichtje. Dit gezichtje 
geeft de vulgraad van de container aan. Is deze 
groen dan is de vulgraad van de container prima. 
Een oranje gezichtje betekent dat de vulgraad 
beter kan. Krijgt de lading echter een rood 
gezichtje, dan is de vulgraad te laag en vragen wij 
u toe te zien op een . 
 
Een optimale vulgraad 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…. 

  

Zilverstraat 69 Zoetermeer| Postbus 340 2700 AH Zoetermeer| 088 - 567 8820 | 
info@vlakglasrecycling.nl  

overzicht in Extranet

juiste belading

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


