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Carnavalssluiting? Geef het door! 

Is uw bedrijf gesloten tijdens de carnaval? Zijn de 
containers (tijdelijk) niet bereikbaar?   

Geef het ons tijdig door! Zo voorkomen we samen 
onnodig containertransport.  

In bepaalde gevallen zijn wij genoodzaakt de bijbehorende 
kosten aan u door te berekenen. 

Wissel of afvoer container? Gebruik Extranet! 

Vlakglas Recycling Nederland heeft naast het afgesloten deel op de 
website  ook een APP voor het wisselen en 
afvoeren van containers. Extranet is bedoeld voor onze 
inzamelpunten, huurders, milieuparken en grote tijdelijke projecten. 

U logt in en vraagt de wissel of afvoer aan. De melding wordt direct 
verzonden naar de transportplanning.  
Bij twijfel, check het logboek! Hierin kunt u altijd zien of en wanneer u 
de aanvraag heeft gedaan.  

Geen inlog gegevens? Vraag ze aan via  

De APP is gratis beschikbaar voor iPhone en Android-toestellen in de 
 of  onder de naam "VRN Extranet".  

Meldfax wisseling containers vervalt  
Ons faxnummer zal binnenkort verdwijnen. Dit betekent dat uw “Meldfax wisseling 
containers” niet meer aankomt.   

ORCIV; Onafhankelijk Register Certificatie Inzamelpunt VRN 

Vlakglas Recycling Nederland wil met de certificatieregeling ORCIV garanderen dat een 
gecertificeerd inzamelpunt ervoor zorgt dat bezoekers en medewerkers van dit 
inzamelpunt het aangeleverde vlakglasafval veilig storten en de kwaliteit van het 
aangeleverde vlakglasafval voldoet aan gestelde normen.  

Ruim 80 bedrijven zijn al gecertificeerd. Eind 2017 vond de  plaats. APPR Hét 
Brancheburo heeft een viertal bedrijven geauditeerd voor ORCIV, te weten: 

- Zoetermeerse Glashandel van den Heuvel BV, Zoetermeer  
- Glascentrale Midden Holland B.V. Hazerswoude-Dorp 
- Johan Jansen Beglazing & Schilderwerk bv, Ede  
- Joh. Van Doorn De Bilt BV, Bilthoven 

Deze bedrijven zijn met vlag en wimpel door de audit gekomen. Gefeliciteerd! 

Meer weten? Bel ORCIV, telefoon 035-542 7400 of e-mail  

Bewijs Deelname recyclingbijdrage 2017 

Heeft u alle kwartalen van 2017 met betrekking tot de recyclingbijdrage ingediend? Dan 
staat uw “Bewijs van deelname” voor u klaar.   

U logt in op , gaat naar “Mijn aangifte” en kunt (onderaan) het 
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certificaat downloaden. Dit certificaat is geldig tot en met 31 december 2018.  
 
Vragen? Stuur u een e-mail aan .  
 

Uitdaging voor glasbranche in transitieagenda Bouw 

In het regeerakkoord is afgesproken dat het Kabinet de afspraken uit het Rijksbrede 
Programma circulaire economie en de transitieagenda’s uit het Grondstoffenakkoord als 
onderdeel van de klimaatopgave zal uitvoeren om de transitie naar een circulaire economie 
te versnellen.  

 
De transitie richting een circulaire economie is een 
uitdaging, die grote kansen biedt voor nieuwe 
bedrijvigheid, banen, innovatie en het 
exportpotentieel van onze koplopende bedrijven 
en kennisinstellingen. Verantwoord en efficiënt 
grondstoffengebruik draagt in belangrijke mate bij 
aan het voorkomen van milieuschade, het behalen 
van de klimaatdoelstelling en in bredere zin de 
duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN, hier en 
elders in de wereld.   
 
Het afgelopen half jaar is door vijf transitieteams 
hard aan deze transitieagenda´s gewerkt. Medio 
januari werden de transitieagenda’s aangeboden 

aan de Tweede Kamer.    
 

Week van de circulaire economie 

 
 
Van 15 tot en met 19 januari 2018 vond de Week van de Circulaire Economie voor de derde 
keer plaats. Tijdens deze week zetten circulaire koplopers hun deuren open voor 
ondernemers. Koplopers organiseren overal in Nederland tientallen bijeenkomsten om 
ondernemers te inspireren, informeren en vooral concrete handvatten te bieden om 
circulaire principes in hun eigen business toe te passen.  
 
Op donderdag 18 januari 2018 organiseerden Vlakglas Recycling Nederland en Bouwend 
Nederland vakgroep GBO een event om u kennis te laten maken met deze circulaire 
producten. Een aantal bedrijven toonden hun producten op de minibeurs. Er werden 
presentaties gegeven over glas en de circulaire economie en men kon een workshop 
volgen.  
 
Ondanks de storm was het een informatieve en geslaagde middag, waarvoor we iedereen 
hartelijk willen danken.  
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Lees meer....

Glasbranche, op vele fronten duurzaam en circulair
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