
Uw specialist op het gebied van 
afvalinzameling, recycling en riooltechniek

> REMONDIS Nederland B.V.

Wij bieden u doordachte en heldere 

totaaloplossingen op het gebied van 

afvalinzameling, recycling en 

rioolservice.

remondisnederland.nl



Familiebedrijf
REMONDIS is een moderne dienstverlener op het gebied van afvalinzameling, recycling en 
rioolservice. Met onze diensten en innovatieve kennis beschermen en verbeteren wij uw en onze 
leefomgeving. Efficiënt en doelgericht.

Het credo van REMONDIS 

luidt: “Dicht bij de klant”

REMONDIS is een Duits familiebedrijf, opgericht in 1934. 

Ondanks het feit dat we over de hele wereld werken en 

in meer dan 35 landen actief zijn, kenmerkt ons bedrijf 

zich door een grote regionale betrokkenheid. Het is onze 

bedrijfscultuur om dicht bij onze klant te willen staan en 

langdurige relaties aan te gaan. Wij hechten veel waarde 

aan wederzijds vertrouwen en een prettige samenwerking. 

Kortom, de mens staat bij ons centraal!

Kwaliteit, betrouwbaarheid en bekwaamheid 

De oorspronkelijke kernwaarden van ons bedrijf staan nog 

steeds hoog in het vaandel, te weten; kwaliteit, betrouw-

baarheid en bekwaamheid. Bij alles wat we ondernemen 

vormen deze kernwaarden het uitgangspunt. Kwaliteit 

omdat dit de basis is voor duurzaamheid, innovatie en 

kostenbeheersing. Betrouwbaarheid omdat u 24 uur 

per dag, 7 dagen per week op ons kunt rekenen. In 

alle opzichten. En bekwaamheid omdat hedendaagse 

milieuvraagstukken complex en veelomvattend zijn. Uw zorg 

om uw afval en riolering is bij ons in goede handen zodat u 

er geen omkijken meer naar heeft.

> REMONDIS NEDERLAND

Onze mensen

Onze mensen zijn ons kapitaal en kenmerken zich 

door een grote betrokkenheid en loyaliteit. Een grote 

betrokkenheid bij u, onze klant, en een grote loyaliteit aan 

onze organisatie. Wij kennen langdurige dienstverbanden, 

hierdoor heeft u te maken met vertrouwde gezichten bij 

REMONDIS. Dit stimuleert een plezierige samenwerking, 

iets waar wij veel waarde aan hechten. Hoe langer we met 

elkaar samenwer- ken, des te beter wij onze diensten aan 

kunnen passen aan uw organisatie. Door de essentie van uw 

verwachtingen te doorgronden maken wij het verschil. De 

betere oplossingen zitten vaak in de kleinste details.
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Afvalinzameling en recycling 

Afval is geen afval maar een recyclebare en duurzame 

grondstof. Dit is onze overtuiging en hiermee sparen wij, 

samen met u, onze planeet. Door de afvalketen vanaf 

inzameling tot afzet volledig te beheersen creëren we 

een nieuwe duurzaamheid. Dit doen we bijvoorbeeld 

voor Nespresso Benelux met de innovatieve recycling 

van haar aluminium kofiecapsules. Uiteraard stemmen 

wij onze oplossingen volledig af op uw bedrijfsprocessen 

en leveren wij u, digitaal en op maat, alle gewenste 

managementinformatie en data voor uw MVO-rapportages.

Onze serviceteams 

verzorgen ook het reguliere 

onderhoud van uw 

rioolsystemen

Rioolservice

Bij REMONDIS Rioolservice bent u aan het juiste adres 

voor de meest volledige dienstverlening op het gebied 

van gemalen, leidingen en (druk)rioolstelsels, zowel op 

werktuigbouwkundig als op elektrotechnisch gebied. Naast 

het verkrijgen van advies kunt u bij ons terecht voor de 

clusters Nieuwbouw en Renovatie, Service en Onderhoud en 

Reiniging en Inspectie.

In onze dienstverlening staan duurzame, veilige en 

energiezuinige oplossingen voorop. Als onze specialisten 

uw rioolstelsel optimaliseren, voorkomt u problemen en 

wordt de capaciteit verbeterd. Daarnaast houdt u grip op 

de onderhoudskosten en heeft u lagere energiekosten. 

Belangrijk onderdeel van Rioolservice is de Servicedienst. 

Onze mensen staan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor 

u klaar vanuit onze verschillende vestigingen, verspreid over 

Nederland.

Grensoverschrijdend
dienstenpakket
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REMONDIS zorgt voor een 

milieuverantwoorde 

inzameling en verwerking 

van uw afvalstoffen

Gevaarlijk afval

REMONDIS is gespecialiseerd in het inzamelen en afvoeren 

van uw gevaarlijk afval. Dit doen wij in heel Nederland met 

behulp van onze eigen voertuigen. Aangezien gevaarlijk 

afval schadelijk is voor mens, dier en milieu bent u als 

bedrijf wettelijk verplicht om voor een correcte afgifte en 

sluitende administratie te zorgen. Gelukkig hebben wij de 

diverse administratieve verplichtingen die bij de opslag, 

het vervoer en de verwerking van gevaarlijk afval worden 

vereist in eigen beheer. Hiermee nemen wij u veel zorgen 

en werk uit handen. Weet u al welke afvalsoort u wilt 

laten afvoeren? Via chemischafval.nl kunt u eenvoudig 

een afvoeropdracht invoeren en zorgen wij ervoor dat 

alle gevaarlijke afvalstoffen volgens vigerende wet- en 

regelgeving worden afgevoerd.

REMONDIS bedient de markt met zelfstandige vennootschappen. U kunt bij ons terecht voor 
vrijwel alle denkbare diensten en oplossingen op het gebied van afvalinzameling, afvalrecycling en 
rioolservice. Waar nodig bundelen we onze brede kennis, ervaring en middelen zodat u volledig wordt 
ontzorgd. Naast het feit dat wij beschikken over een unieke totaalformule waardoor wij zeer efficiënt 
opereren, denken wij buiten vaste kaders en hebben wij voor elk vraagstuk een oplossing!
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Procesbeheersing 

REMONDIS schenkt veel waarde aan thema’s als proces-, 

project- en risicobeheersing, LEAN-management en 

omgevingsmanagement. Deze thema’s worden continu 

geëvalueerd en geoptimaliseerd. De input hiervoor halen we 

onder meer uit onze online klachten- en suggestietool. Via 

deze tool kunnen belanghebbenden zowel projectspecifieke 

tips en klachten bij ons neerleggen als opmerkingen over 

REMONDIS in het algemeen.

Duurzame waarde 

Door kennis, creativiteit en praktische logica te combineren 

komen we tot levensvatbare en rendabele vernieuwingen. 

U wilt een duurzame oplossing voor uw vraagstuk. Het 

is onze ervaring dat je echte duurzaamheid niet even op 

bestelling levert. Duurzame waarde is goed georganiseerd. 

Oplossingen zijn duurzaam als ze een logisch onderdeel 

vormen van uw bedrijfsvoering en ook als zodanig door de 

stakeholders worden omarmd. Pas dan is er een gezonde 

basis voor winst, voor het milieu en voor de samenleving. 

Want die visie wordt gedragen in het bedrijf.

Dat spoor volgen we graag samen met u.

Duurzaamheid

> REMONDIS NEDERLAND

Duurzaamheid is het centrale thema van onze bedrijfsfilosofie en van al onze zakelijke activiteiten. 
Wij ontwikkelen initiatieven en innovaties ten behoeve van een duurzame verbetering van onze 
leefomgeving en nemen onze ecologische, economische en sociale verantwoordelijkheid zeer serieus.

Heeft u een vraagstuk op het gebied van duurzaamheid? Wij combineren graag al onze kennis en 
creativiteit om een logische oplossing voor u te bedenken. Een oplossing die precies past bij uw 
bedrijfsvoering en wordt omarmt door uw stakeholders, waarmee vooruitgang wordt gecreëerd voor 
vandaag en voor morgen.

REMONDIS: een traditie van 

duurzaamheid
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Nieuwe grondstof gecreëerd uit de recycling van 

Nespresso koffiecapsules



Innovatie en techniek

> REMONDIS NEDERLAND

Innoveren is onze tweede natuur. We benutten nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de technologie 
om voortdurend vernieuwende diensten, producten en systemen te ontwikkelen. Elke innovatie 
ondersteunt onze kernwaarden; Kwaliteit, Betrouwbaarheid en Bekwaamheid. En staat daarmee in 
dienst van u.
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Bij REMONDIS staat ‘de 

mens’ centraal

Onze medewerkers maken wie we zijn

Natuurlijk besteden we eerst en vooral veel aandacht aan 

de motivatie, betrokkenheid en ontwikkeling van onze 

medewerkers. Zij zijn en maken REMONDIS!

Onze rol als kartrekker

Onze mensen zijn sterk betrokken bij de uitdagingen van 

uw organisatie. Van advies- tot uitvoeringsniveau. We 

zijn ons bewust van onze rol en waarde als kartrekker. 

Als we verbetermogelijkheden bij u ontdekken voor een 

proces of project, zullen we u deze altijd voorleggen. 

Uit eigen beweging en zonder verplichting van uw kant. 

Hoe langer we samenwerken en hoe beter we thuis zijn 

in uw organisatie, des te concreter we met u kunnen 

vooruitdenken.

We adviseren u over welke nieuwe stappen u kunt 

overwegen om te verbeteren, waardoor u binnen uw 

visie en missie nog meer duurzame waarde creëert. Voor 

complete en heldere communicatie maken we gebruik 

van moderne ICT tools. Denk bijvoorbeeld aan digitale 

managementinformatie, social media en andere online 

kanalen.

Tenslotte

U mag van ons verwachten dat we voldoen aan de gestelde 

eisen op het gebied van kwaliteit, milieu, gezondheid en 

veiligheid. REMONDIS is onder meer ISO 9001 (kwaliteit), 

ISO 14001 (milieu) en OHSAS 18001 (gezondheid en 

veiligheid) gecertificeerd.

REMONDIS. Working for the future.



> REMONDIS NEDERLAND
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REMONDIS Nederland

Afvalinzameling en recycling

REMONDIS zamelt afvalstoffen in voor overheden, bedrijven 

en particulieren. Ons dichte logistieke netwerk maakt het 

mogelijk dit efficient en duurzaam voor u te regelen.

Rioolservice

REMONDIS biedt gemeenten, waterschappen en 

het bedrijfsleven de meest volledige dienstverlening 

op het gebied van gemalen, vrijvervalstelsels en 

drukrioolnetwerken.

Gevaarlijk afval

REMONDIS is vergund om nagenoeg alle gevaarlijke 

afvalstoffen in te zamelen en te vervoeren. Alle 

administratieve verplichtingen nemen wij u uit handen. 

Kwaliteit, betrouwbaar en bekwaam.

We zetten ons tot het uiterste in 

voor elk van onze vele duizenden klanten.
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REMONDIS Nederland is een onderdeel van 

de REMONDIS Groep, één van ‘s werelds 

grootste dienstverleners voor recycling, 

service en water. De ondernemingen van 

deze groep beschikken over meer dan 500 

vestigingen en deelnemingen in 35 landen 

in Europa, Azië en Australië. Hier werken 

meer dan 30.000 medewerkers voor circa 30 

miljoen burgers en vele duizenden bedrijven. 

Op het hoogste niveau. In opdracht van de 

toekomst.

REMONDIS Nederland
Galileïstraat 18 // 7131 PE Lichtenvoorde
T +31 (0)544 39 55 55
info@remondis.nl // remondisnederland.nl©
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