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Wat gebeurt er met uw scherven? Kijk 23 maart naar Discovery Channel
Made by Destruction is een programma op Discovery Channel
waar experts op het gebied van hergebruik laten zien hoe
bijna alles, van verouderde vliegtuigen tot lege flessen,
gerecycled kan worden om er een ander, nieuw product van
te maken.

Een echte aanrader!

Vrijdag 23 maart om 21.30 uur laat het programma Made by
Destruction zien hoe er van de door ons ingezamelde
vlakglasscherven nieuwe potjes en flesjes worden gemaakt.

Wilt u meer weten over vlakglasrecycling? Kijk eens op onze website bij de downloads . Hier
staan diverse filmpjes over inzameling, recycling en productie.

Weer een aantal bedrijven ORCIV gecertificeerd
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.
Er zijn de afgelopen maanden weer een aantal bedrijven gecertificeerd:

l
l

GGH Glas BV, Gouderak
Pilkington, vestiging Enschede, Amsterdam, Rotterdam, Helmond en Heerenveen.

ORCIV staat voor Onafhankelijk Register Certificatie Inzamelpunt VRN. Als stichting hecht
Vlakglas Recycling Nederland veel waarde aan duurzaamheid. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen wordt voor veel bedrijven steeds belangrijker. Middels ORCIV kunt u aantonen
dat uw bedrijf participeert in het duurzame afvalbeheersysteem van Vlakglas Recycling
Nederland en dat u goed bezig bent met uw (vlakglas)afvalbeheer.
Wij bieden al onze openbare inzamelpunten de mogelijkheid aan om het bedrijf te laten
certificeren. Deelname is uiteraard op vrijwillige basis.

Wie lust er taart?

Wij zetten periodiek een inzamelpunt in het
zonnetje die een prima vulgraad van de container
liet zien. Deze keer is
dat Schipper Aluminium Produkten BV in Ede.
Steven Koolman heeft aan de medewerkers een
heerlijke Vlakglas Recycling Nederland taart
overhandigd. Goed bezig en gefeliciteerd!
Let goed op uw vulgraad en wellicht bent u de
volgende die zo’n heerlijke taart in ontvangst mag
nemen.
Een inzamelpunt ziet op het
aangevraagde overzicht in Extranet, naast het
ingezameld tonnage, een gekleurd gezichtje. Dit gezichtje geeft de vulgraad van de
container weer. 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 juiste belading.
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.
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