
 

   Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega 

 
Gratis archiefopruiming door Renewi 
 
Veel bedrijven ruimen eens per jaar het archief op. Daarbij komt vaak een 
aanzienlijke hoeveelheid papier vrij, welke vertrouwelijk moet worden ver-
nietigd. Renewi biedt hiervoor een passende oplossing. In het kader van de 
samenwerking met de Stichting Parkmanagement Bedrijventerreinen Wolvega 
wordt aan alle bedrijven in Wolvega ook in 2022 wederom de mogelijkheid 
geboden dit papier gratis te laten afvoeren. 
 
Het papier wordt door Renewi volgens het Destra Data concept ingezameld en 
verwerkt. De inzameling vindt plaats met speciale rolcontainers van 240 en 500 
liter die zijn uitgevoerd met sloten. Het transport van het ingezamelde papier 
vindt plaats met behulp van een gesloten container waartoe alleen de mede-
werkers van Renewi op de verwerkingslocatie toegang hebben. De vernietiging 
vindt plaats volgens DIN 66399, voor de gebruiker van deze dienstverlening de 
garantie dat niemand inzage kan nemen in de aangeboden documenten.  
 
Wilt u gebruik maken van deze actie, stuur dan een mail met daarin uw bedrijfs-
gegevens voor 1 oktober 2022 naar simon.marrink@renewi.com. Het is belang-
rijk in de mail aan te geven welk type container u wilt gebruiken, een 240 liter of 
een 500 liter container, en hoeveel containers u wilt gebruiken. Vergeet u niet 
de naam en het telefoonnummer van een contactpersoon binnen uw bedrijf voor 
deelname aan deze actie in de mail te vermelden? De container(s) ontvangt u 
vervolgens op vrijdag 14 oktober 2022. Daarna legen wij de container(s) met een 
frequentie van 1 x per 2 weken op de vrijdag in week 43 (28 oktober), week 45 (11 
november), week 47 (25 november) en week 49 (9 december). Daarna kunnen 
de containers niet meer worden gebruikt en halen wij de container(s) weer leeg 
bij u op. Meedoen aan deze actie is geheel vrijblijvend. Vanzelfsprekend kan 
Renewi u aan het einde van de actietermijn een vrijblijvende aanbieding uit-
brengen voor het geval u de container(s) wilt blijven gebruiken. 
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