
Duik eens in uw afval 
en ontdek de grond stoffen 
van de toekomst
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Onze natuurlijke bronnen worden schaarser en duurder. Gelukkig groeit het besef dat 

we zuiniger met onze grondstoffen om moeten gaan en dat we onze economie circulair 

moeten maken. Het uitgangspunt daarbij is hergebruik en behoud van de waarde van 

grondstoffen. Nu worden producten en materialen nog te vaak aan het einde van hun 

levensduur vernietigd of verbrand. En dat terwijl ze waardevolle grondstoffen bevatten 

die uitstekend opnieuw gebruikt kunnen worden. 

Uw bedrijfsafval vormt een onuitputtelijke bron van waardevolle grondstoffen. Om die zo goed 

mogelijk te kunnen benutten, is fijnmazige inzameling noodzakelijk. Ofwel: hoe meer we afval-

stromen aan de bron kunnen scheiden en gesorteerd kunnen inzamelen, hoe beter en efficiënter de 

verwerking ervan en dus hergebruik mogelijk wordt. Onze focus ligt daarbij op zowel grote als kleine 

hoeveelheden. Immers, door kleine fracties van verschillende aanbieders te combineren, ontstaan 

ook interessante volumes.

Duurzame uitstraling voor uw bedrijf
GP Groot weet als geen ander welke afvalstromen er bij uw bedrijf vrijkomen en wat daar het beste 

mee kan gebeuren. Uw bedrijf is daar bij gebaat, want een efficiënte verwerking van bedrijfsafval 

werkt kostenbesparend en geeft u als bedrijf een groen en duurzaam imago. 

Bedrijfsafval:
een waardevolle grondstof
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Dankzij onze hightech afval-sorteerinstallaties kunnen wij achteraf al veel waardevol 

materiaal uit uw bedrijfsafval halen. Maar mooier is het als we aan het begin kunnen staan 

van de keten en invloed hebben op de samenstelling van uw bedrijfsafval en de wijze van 

aanlevering bij ons. Want hoe schoner en ‘maagdelijker’ uw afval is, hoe beter en renda-

beler de verwerking en bewerking ervan kan zijn. Dit proces is een samenspel tussen u als 

aanbieder, wij als verwerker en de partijen aan wie wij leveren. Daarin vervullen wij graag 

een centrale rol. 

Hoe klein een fractie ook is, afval van nu is de grondstof van morgen. Het is tijd voor een kritische(re) 

blik. Laat ons met u meekijken en maak gebruik van onze nieuwe inzamelservice Mini-Collect. 

Afvalmanagement: van kostenpost naar rendement
Afval kost geld en gemengd afval aanbieden zal waarschijnlijk alleen maar duurder worden. Dat zal 

de gemiddelde ondernemer uitdagen om op zoek te gaan naar kostenbesparing of zelfs rendement. 

De vraag daarbij zal zijn: ‘wordt het verbranden tegen het hoogste tarief of ga ik de waarde van mijn 

afvalstromen beter benutten? Hier ligt de basis voor afvalmanagement, het verantwoord en (kosten)

bewust omgaan met afvalstromen als onderdeel van een gezonde bedrijfsvoering.

Advies, kennis en praktische ondersteuning
GP Groot biedt advies, kennis, inzicht in de inzamelings- en productieprocessen en praktische 

ondersteuning bij de implementatie van afvalmanagement. Dankzij onze nauwe samenwerking met 

gespecialiseerde bedrijven die specifieke grondstromen innemen, bieden wij voor elke afvalstroom  

een gerichte oplossing. Want een nieuwe verwerking kunnen we samen ontwikkelen. Zo leveren we 

samen toegevoegde waarde aan afval met GP Groot als leverancier van logistieke diensten en activi-

teiten om producten te scheiden in bruikbare nieuwe grondstoffen. 

Meer waarde voor u,
vooraf scheiden met Mini-Collect

ga naar

gpgroot.nl/ 

afvalscan

Duik ook  

eens in úw  

afval!

Afval is

grondstof

GP Groot
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Van afval naar grondstoffen en energie. Dat is waar het bij GP Groot om draait. We 

maken op een innovatieve manier serieus werk van het zo goed mogelijk verwerken van 

afval waarbij hergebruik telkens de insteek is. Het afvalbedrijf van weleer is zo hard op 

weg om de grondstoffenleverancier van de toekomst te worden.  

Samen meer waarde creëren
Twijfelt u over de mogelijkheid van recycling van een bepaalde afvalstroom? De adviseurs van  

GP Groot ondersteunen u graag met het vinden van een oplossing. Samen werken we aan een circu-

laire economie: producten en materialen worden hergebruikt, grondstoffen behouden hun waarde 

en worden weer ingezet in het productieproces. Dus geen afval waarvoor je moet betalen, maar 

een grondstof waar je geld voor krijgt. Het gebruik van onze natuurlijke bronnen moet steeds meer 

beperkt worden. Ondernemers snappen dat als geen ander.

Innovatief en duurzaam
GP Groot is een erkende afvalinzamelaar en -verwerker. Wij zorgen met innovatieve en duurzame 

logistieke systemen voor het inzamelen, sorteren en recyclen van afval of het direct verwerken tot 

eindproduct. Dankzij de bundeling van gespecialiseerde bedrijven - in het westen en noorden van 

Nederland - komen wij tegemoet aan specifieke behoeften: gescheiden inzameling van afvalstromen, 

archiefvernietiging, verwerking van bouw- en sloopafval, schone kunststof en vele andere afval-

stromen. 

Verantwoord inzamelen
GP Groot zorgt dat u weinig omkijken heeft naar de inzameling van uw afval. We leveren containers 

en andere inzamelmiddelen in diverse soorten en maten, zamelen uw afval op gezette tijden in (zo 

vaak als nodig is) en zorgen voor de verdere verwerking.

Uw bedrijfsafval in goede handen

Bijdragen aan circulaire economie

Klaar voor de toekomst

Nog milieuvriendelijker opereren

Nu instappen is straks besparen

Frequente afvalinzameling 

De plussen op een rij

Bekijk
Mini-Collect

animatie
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