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Uitnodiging: Week van de circulaire economie 

Glasbranche op vele fronten duurzaam en circulair 

Van maandag 15 januari tot en met vrijdag 19 januari 2018 vindt 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 18 januari 2018 organiseren Vlakglas Recycling Nederland en Bouwend Nederland 
vakgroep GBO een event waarbij wij u kennis willen laten maken met deze circulaire 
producten. Tijdens dit event tonen een aantal glasbedrijven hun producten en geven 
presentaties over glas en de circulaire economie. Daarnaast is de mogelijk er om 
workshops te volgen. 
 
Wat kunt u verwachten? 
-informatie over het recyclen van vlakglas 
-informatie over specifieke glastoepassingen zoals monumentenglas, glas met jaloezieën, 
etc. 
-workshops en presentaties over circulaire economie, Cradle2Cradle en Breeam 
-netwerken met specialisten uit de branche 
 

 
Wat: Week van de circulaire economie 
Waar: Het Bouwhuis, Zilverstraat 69 te Zoetermeer 
Wanneer: Donderdag 18 januari 2018 
Doel: Opdrachtgevers in de bouw kennis laten maken met de duurzame producten die de 
glasbranche te bieden heeft. 
Kosten: Gratis 

12.00-13.00 uur inlooplunch / 13.00-17.00 uur minibeurs, presentaties, films, 
workshops17.00-18.00 uur netwerkborrel  
Informatie: Louise Soares, soares@vlakglasrecycling.nl, 088-567 88 07 / Trudy Tuinenburg, 
tuinenburg@vlakglasrecycling.nl, 088-567 88 02 
 
Aanmelden via  (kan tot 12 januari 2018) 
 

Containertransport en openingstijden rond de feestdagen 

Op de officiële Nederlandse feestdagen (25 en 26 december en 1 januari) is er 
geen container- of kooiaaptransport. Dit kan gevolgen hebben voor uw aanvraag van 

Praktische informatie

Programma:

aanmeldformulier



 

wisselen of afvoeren. Dit kan op een eerder of later tijdstip plaatsvinden. 
 
Houd u er ook rekening mee dat in de weken met feestdagen de route van de 
kooiaapcontainers (0,5m3, 1m3, 2m3) zal afwijken? 
 
Het kantoor van Vlakglas Recycling Nederland is van zaterdag 23 december 2017 tot en 
met maandag 1 januari 2018 gesloten. Wij zijn alleen telefonisch bereikbaar in 
noodgevallen. 
 
Bent u in deze periode enige tijd gesloten? Zijn de containers 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. 
 

Tarieven 2018 

Door de stijgende kosten van de inzameling zijn wij helaas genoodzaakt onze  aan 
te passen. De 10-tonsregel vervalt eveneens in 2018.  
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tarieven
Lees meer…

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


