RecycleBIN
BIN there…

Geef bedrijfsafval een toekomst
Steeds meer grote en middelgrote organisaties stappen over op bewust en

Eurest Services introduceert RecycleBIN
bij Shell Technology Centre Amsterdam

duurzaam afvalmanagement. Het is kostenbesparend en het bedrijf levert

Samen met onze klant hadden we de wens om bedrijfsafval te

een actieve bijdrage aan het verlagen van hun CO2 footprint als hun onder-

scheiden en zo bij te dragen aan maatschappelijk verantwoord

deel van hun missie naar Maatschappelijk en Verantwoord Ondernemen

ondernemen. Eurest Services verzorgt voor Shell het facilitair

(MVO). Help mee om van afval weer grondstof en energie te maken.

management. Na het interne onderzoek over de mogelijkheid om
het bedrijfsafval te scheiden, hebben we contact gezocht met

De GP Groot RecycleBIN

GP Groot inzameling en recycling. Zij boden ons precies de

GP Groot plaatst de RecycleBINs bij diverse bedrijven. Daarmee wordt

oplossing waar wij naar op zoek waren. Het bedrijf schakelde snel

afscheid genomen van de individuele prullenbakken onder de bureaus.

en heeft ervoor gezorgd dat wij per 1 januari 2015 zijn overgestapt

Deze speciale scheidingsmodules staan op centrale plaatsen binnen het

op het nieuwe afvalinzamelingssysteem.

bedrijfsgebouw en zijn bestemd voor GFT, plastic, koffiebekers en
restafval. Deze afvalstromen worden zo apart ingezameld, afgevoerd

,,Het was in het begin een beetje wennen’’, zegt Annemarie

en gerecycled.

Kuilman, communicatiemedewerker van Eurest Servces. ,,Waar je
eerst alles gemakkelijk in een beweging weggooide, moesten onze
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medewerkers nu hun afval eerst verzamelen en dan hun moment

Zodra de RecycleBINs zijn geplaatst, bepaalt de medewerker wanneer

kiezen om het weg te gooien. Daarbij moesten ze ook nog opletten

de werkzaamheden even worden onderbroken om naar de scheidings-

dat alles in de goede afvalbak terecht kwam. Aan de andere kant

module te lopen om het afval weg te gooien.

zagen we dat iedereen er ook aan toe was. Velen doen het thuis
al zo, dus de stap om dit op je werk ook zo te doen was haast
vanzelfsprekend. En al lijkt het een kleine stap, door het gebruik
van de RecycleBIN dragen wij bij aan de recycleprocessen om de
uitputting van grondstoffen tegen te gaan en de uitstoot van CO₂
te reduceren.’’
,,De eerste dagen waren de medewerkers nog wat
onwennig. Binnen een week was het gebruik van de RecycleBIN
vanzelfsprekend. Aan het einde van de werkdag waren de bureaus

Stel uw eigen RecycleBIN samen
De units zijn naar uw eigen wens in te delen.
Van twee tot vier compartimenten.
RecycleBIN 2 afvalscheidingsmodule:
Afmetingen: 70 cm (L) x 41 cm (B) x 74 cm (H)
RecycleBIN 3 afvalscheidingsmodule:
Afmetingen: 100 cm (L) x 41 cm (B) x 74 cm (H)
RecycleBIN 4 afvalscheidingsmodule:
Afmetingen: 130 cm (L) x 41 cm (B) x 74 cm (H)

GP Groot inzameling en recycling
Boekelerdijk 13 1812 LV Alkmaar
telefoon 088 - 472 12 00
e-mail
verkoop@gpgroot.nl
website www.gpgroot.nl

keurig opgeruimd.’’

