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Wij vinden uw privacy belangrijk 

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn wij verplicht u 
te informeren over de gegevens die wij over u in ons mailingsysteem voor deze nieuwsbrief 
hebben vastgelegd. 
Deze gegevens zijn: uw e-mailadres en naam, én de gegevens van het bedrijf waarvoor u 
werkzaam bent. 
 
Wilt u deze gegevens wijzigen of u afmelden, dan kan dat door een mail te sturen 
naar   
 

LIFE+ project Flat to flat 

Op 31 december 2017 is het LIFE+ project Flat to 
flat beëindigd. Sinds de start in 2013 heeft AGC 
Glass Europe, samen met de projectpartners 
Vlakglas Recycling Nederland en Maltha Glas 
Recycling, aan dit project gewerkt.  
 
Het doel was het ontwikkelen van een innovatieve 
methode voor het recyclen en upcyclen van (vlak) 
glasafval binnen de vlakglasproductie.  
 
Op de website  kunt u het 
Laymans report vinden. Dit is een samenvatting 
van het project waar onder andere de 
doelstelling, belangrijkste projectactiviteiten en 
resultaten, voordelen van het project op lange 
termijn en de vervolgstappen worden beschreven. 
Het Laymans report is in Engels, Nederlands en Frans te downloaden. 
 

Wissel aangevraagd? Zorg dat de container bereikbaar is! 

De laatste tijd merken we helaas dat, met 
name bij projecten, containers die voor 
wissel zijn aangemeld, niet bereikbaar 
zijn. Er staan glasbokken voor, auto's, een 
kraan, etcetera. Dit is voor u, de 
transporteur, uw concullega's en ons erg 
vervelend. Wij kunnen uw volle glasbak 
niet wisselen waardoor u niet verder kunt 
met uw werkzaamheden. Wij kunnen een 
extra bak voor u achter laten, maar dat 
betekent voor u transportkosten, dubbele 
huur en meer ruimte voor deze extra bak. 

Ook "mist" de transporteur een container in het assortiment waardoor andere relaties niet 
geholpen kunnen worden en de transportroutes moeten worden aangepast.  
 
Kortom voor eenieders gemak: mocht u de container aanmelden voor wissel, zorg dat deze 
vrijstaat of geef duidelijk aan op welke momenten de transporteur juist wel of niet kan komen. 
 

Tip: deel de container bij uw project 

Afgelopen maand werden er twee aparte vlakglascontainers voor één projectadres 
besteld. Twee verschillende bedrijven werkten aan hetzelfde project. Bij een dergelijk 
situatie kunt u de vlakglascontainer én daarmee de kosten, net zo gemakkelijk delen. Dat 
is voor ons geen probleem. Het mes snijdt aan twee kanten: u betaalt minder en wij 
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hebben een extra container beschikbaar voor een ander adres. 
 

Tip: voorkom teleurstelling rondom de Bouwvak 

Binnenkort is het weer zover; u gaat op vakantie. 
Een heerlijk vooruitzicht, even lekker iets anders 
dan werken. Nu nog een paar dagen aanpoten, 
alles afronden en op donderdag snel de 
vlakglascontainer aanmelden voor afvoer op 
vrijdag. Want die mag immers tijdens de Bouwvak 
niet blijven staan op de projectlocatie.  
 
Een goed idee, ware het niet dat u niet de enige 
zult zijn die dit op het laatste moment nog even 
snel gaat regelen. Onze ervaring is dat het 
rondom de Bouwvak erg druk is met aanvragen.  
Wij adviseren u dan ook tijdig uw container aan te 
melden voor afvoer (of wissel). En hierbij duidelijk 
aan te geven of en wanneer de locatie wel of niet 

bereikbaar is! 
 
Eenzelfde situatie ontstaat na de Bouwvak; veel bedrijven willen "gisteren" de container 
weer terug op de locatie om gauw weer aan het werk te kunnen gaan. Regel dit alles 
zoveel mogelijk op tijd. Zodra u een datum weet, geef deze door. Want ook hiervoor geldt: 
wie het eerst komt...... 
 
Fijne vakantie alvast! 
 

Jaarverslag 

Het Jaarverslag 2017 staat online. U kunt deze  downloaden. 

  

Zilverstraat 69 Zoetermeer | Postbus 340 2700 AH Zoetermeer | 088 - 5678820 | 
info@vlakglasrecycling.nl  

hier

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


