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oplossingen die op elkaar zijn afgestemd.
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Een sterke partner voor alle 
afvalverwijderings- en recyclingtaken.

Om ervoor te zorgen dat onze klanten met minder geen genoegen hoeven te nemen, zijn onze dien-
sten modulair opgebouwd. U kunt uit ons aanbod die onderdelen afnemen die u voor de oplossing 
van een bepaalde taak nodig hebt, maar u kunt ook gebruik maken van ons totaalpakket. Daarin 
bent u volledig vrij. Hoe uw beslissing ook uitvalt: u profi teert van onze ervaring en service! 

Bij REMONDIS ARGENTIA 

in Nederland en REMONDIS 

Industrial Services in België 

vindt u wat u zoekt – full 

service of afzonderlijke 

prestaties waaruit u de 

vrije keuze hebt.

Service, water, grondstoffen en energie voor 

miljoenen. De REMONDIS-groep

REMONDIS is sinds de oprichting in 1934 uitgegroeid 

tot een internationaal toonaangevende onderneming in 

watermanagement en recycling – gebaseerd op het solide 

fundament van een familiebedrijf dat rijk is aan tradities. 

REMONDIS levert wereldwijd een breed spectrum aan 

diensten. Van hoogwaardige grondstoffen en innovatieve 

producten tot alternatieve brandstoffen en regeneratieve 

energiedragers. De groep heeft meer dan 500 vestigingen 

in 21 Europese landen, waarvan 7 in de Benelux. Samen 

met de vestigingen in China, Japan, Taiwan en Australië 

bedraagt het aantal personeelsleden ca. 17.000. 

Afvalverwijdering voor België en Nederland

De concerndochters REMONDIS ARGENTIA en REMONDIS 

Industrial Services bieden in Nederland en België 

een uitgebreid dienstenpakket aan voor recycling en afval-

verwijdering. Van logistiek en behandeling van afvalstro-

men tot en met het terugwinnen van de grondstoffen. 

We realiseren voor bijna alle afvalstromen kringlopen. 

Integrale service ter plekke

Een integrale benadering, dat zijn voor REMONDIS niet 

alleen maar mooie woorden, maar een programma om uit 

te voeren. Iedere samenwerking wordt vooraf gegaan door 

een grondige analyse ter plaatse. Onze deskundigen werken 

voor u de meest effi ciënte en voordeligste mogelijkheden 

uit om uw afvalstromen te sorteren, te bundelen en te recy-

clen. Als dienstverlener bieden we u vaste contactpersonen, 

uitstekend opgeleide medewerkers en een betrouwbare 

klantenservice.

Onze bedrijven maken deel 

uit van de REMONDIS-groep 

en werken al vele jaren voor 

talrijke gerenommeerde 

ondernemingen in heel 

Europa.

REMONDIS ARGENTIA is de grootste inzamelaar en verwerker van 
(foto)grafi sch afval.

REMONDIS ARGENTIA recyclet uiteenlopende edelmetaalhoudende 
afvalstoffen uit talrijke branches.
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> Industrieservice

Het recyclen van afvalstoffen heeft de hoogste prioriteit.

Afvalverwijdering: REMONDIS biedt 
de beste oplossing voor uw bedrijf.
Milieuwetgeving, afvalrecht, verifi catieprocedures – complexe onderwerpen waarin regelmatig 
wijzigingen optreden. Groeit de administratie u boven het hoofd? Wilt u zich liever concentreren op 
uw kernactiviteit, uw eigen specialisme? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. We nemen u niet 
alleen het werk uit handen rond alle afvalvraagstukken; aan ons kunt u ook uw verplichtingen als 
afvalproducent overdragen. Neem eens contact met ons op.
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Het afvalproduct dat bij u ontstaat

Behalve de klassieke afvalverwijderingsdiensten voor mate-

rialen leveren we een breed prestatiepakket voor het veilig 

inzamelen en verwijderen van gevaarlijke afvalstoffen.

Bijv: inzameling van

   Oliehoudende afvalproducten

   Inhoud van olie- en vetafscheiders

   Verf- en lakslib

   Oplos- en schoonmaakmiddelen

   Zuren en logen

   Emballage van allerlei aard – ook met restinhoud

   Poetsdoeken

Voor alle afvalsoorten – vast, pasteus of vloeibaar – 

stellen we de bijbehorende speciale containers ter beschik-

king. Voor de behandeling en verwerking zijn er binnen 

de REMONDIS groep talrijke alternatieven, zodat we 

telkens een optimale oplossing voor recycling aanbieden. 

Vanzelfsprekend houden we ons daarbij aan de wettelijke 

voorschriften.

Onze service, uw voordeel: 

kostenvermindering dankzij 

outsourcing.

Afvalverwijdering  Wij verzorgen de inzameling van alle afvalstoffen – ongeacht 

samenstelling, hoeveelheid en gevarenklasse

Service  Wij leveren klantgerichte oplossingen op het gebied van logistiek,  

 installatiebouw, reiniging, onderhoud en bedrijfsvoering

Tijd U kunt zich bezig houden met de hoofdactiviteiten in uw onderneming

Ruimte   U profi teert van de ruimte die we vrijmaken voor uw productie

Veiligheid  U kunt er van op aan dat alle wettelijke voorschriften worden 

nageleefd

Onze prestaties>

Uw voordeel>

Inzameling: Wij leveren voor iedere afvalhoeveelheid en -fractie de 
juiste container.

Outsourcing: In het kader van full service-oplossingen onderhouden we 
bijvoorbeeld ook bedrijfsinterne milieustations.

Transport: Wij beschikken over diverse speciale voertuigen. Opleidingen: Op onze knowhow kunt u bouwen.

Alles wat erbij hoort

Behalve de gecertifi ceerde inzameling, registratie en afval-

verwijdering bieden we onze klanten veel extra service, die 

wordt afgestemd op uw productie. Daartoe behoren onder 

andere installatiebouw of de modernisering van bestaande 

afvalbehandelingsinstallaties, het overnemen van de 

verplichtingen van de afvalproducent, maar ook het op de 

markt brengen van de verkregen secundaire grondstoffen.
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> Fotorecycling

Fixeerbaden, fi lms en röntgenopnamen bevatten
waardevol zilver.

Wij verzilveren uw fotografi sch afval.
Overal waar (foto)grafi sche afvalstoffen worden verwerkt, komt het edelmetaal zilver in beeld. 
Dankzij de innovatieve ontwikkeling van procestechnologieën hebben we de terugwinning van zilver 
vergaand geoptimaliseerd, zodat we onze klanten een optimaal rendement kunnen garanderen. U 
profi teert van de daaraan verbonden toegevoegde waarde waarop het proces zich bevindt en dat 
kenmerkend is voor onze diensten.
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Veilig, snel en schoon

Of het nu foto-industrie of fotolaboratorium, drukkerij of 

reprostudio, dokterspraktijk of ziekenhuis is: overal waar 

(foto)grafi sche afvalstoffen ontstaan, moeten deze snel, 

schoon en veilig worden verwijderd. In de zin van ons 

totaalconcept bieden we ook hier de passende oplossingen: 

 Speciale inzamelcontainers in verschillende afmetingen

 Een afvoercyclus die op uw behoefte is afgestemd

 Speciale voertuigen voor iedere toepassing

Zo nodig vindt het afhalen’s nachts plaats – dan worden 

bedrijfsprocessen niet gestoord. 

REMONDIS ARGENTIA is 

de grootste inzamelaar en 

verwerker van (foto)grafi sch 

afval in Europa.

Fotolaboratoria vertrouwen op de veilige en milieuverantwoorde 
verwijderingsoplossingen van REMONDIS ARGENTIA.

Ook ziekenhuizen en dokterspraktijken vertrouwen op de deskundig-
heid van REMONDIS ARGENTIA.

Drukkerijen en reprostudio´s stellen specifi eke eisen: REMONDIS 
ARGENTIA smelt bijvoorbeeld slib uit fotografi sche processen en brengt 
het zilver terug in de oorspronkelijke zuiverheid.

Het recyclen gebeurt in onze eigen installaties, zodat u er zeker van 
kunt zijn dat er geen gram verloren gaat. 

Afvalverwijdering  Wij verwijderen alle soorten   

 gebruikte fotochemicaliën, maar 

 ook drukkerijafval, zoals oplosmid- 

 delen, verfbussen, poetsdoeken, 

 en aluminium offsetplatten 

Specialiteit De door ervaring geoptimaliseerde  

 fi lmwasinstallatie

Service   Wij bieden speciale afvalverwijde-

ringsoplossingen voor iedere doel-

groep, zoals de fotografi sche 

industrie, fotolaboratoria, drukke-

rijen en reprostudio´s, maar ook 

ziekenhuizen en dokterspraktijken

Veiligheid  Wij garanderen de afvalverwijdering  

   als gevaarlijke stof volgens de

wettelijke voorschriften

Rentabiliteit Wij bieden maximale recyclingper- 

 centages en verlagen daarmee uw  

 kosten voor verwijdering

Onze prestaties>

Uw voordeel>
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> Edelmetaalrecycling

Het resultaat van ons uitgebreide verwerkingsproces is het zuivere 
edelmetaal – vrij van giftige stoffen en verontreinigingen.

Bij ons is niet alles goud wat er blinkt. 
Wij recyclen ook uw platina, palladium en zilver.
Als specialist in betrouwbare verwerking van edelmetaalhoudende halffabrikaten, afvalstoffen en 
reststoffen beschikken de experts van REMONDIS ARGENTIA over tientallen jaren ervaring in de 
recycling van edelmetalen en over grondige kennis van het hele spectrum van edelmetaalhoudende 
reststoffen uit industrie en nijverheid.

REMONDIS ARGENTIA behoort 
tot het selecte gezelschap van 
LBMA gecertifi ceerde onderne-
mingen.
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De beste referentie is een tevreden klant

REMONDIS ARGENTIA wint goud, zilver, platina en pal-

ladium terug uit uiteenlopend afval van talrijke branches:

  Galvanische baden en slibben van oppervlaktebehande-

ling

 Emulsies uit de fi lm- en foto-industrie

  Poetsdoeken, pastaresten en emballages van zonnecel-

fabrikanten

  Printplaten, wafers en andere componenten uit de elek-

trotechnische industrie

  Verf- en pastaresten, poetsdoeken uit de glas- en spiegel-

productie en de chemische industrie

  Papier en kartonnages uit drukkerijen binnen de verpak-

kingsindustrie

 Smeltkroezen en slakken van edelmetaalsmelterijen

 Sieraden, vijlsel en polijstafval van sieradenproducenten 

 Edelmetaalresten uit crematoria

Betrouwbare veiligheid

Bij alles wat we voor u doen staan twee factoren voorop. 

Allereerst de veiligheid bij de verwerking. In de meeste 

gevallen betreft het gevaarlijke afvalstoffen waarvoor u als 

producent verantwoordelijk bent. Ten tweede de kwaliteit 

van de verwerking. U kunt ervan op aan dat we zorgvuldig 

te werk gaan. Alleen op deze manier krijgt u optimaal 

rendement uit de verwerking van uw materiaal. 

Consequente transparantie

U wilt precies weten wat er in uw edelmetaalhoudende 

reststoffen zit? Wij laten het u zien: dankzij verfi jnde 

analyse- en verwerkingsmethoden genereren wij maximale 

De transparantie van alle 

processtappen zorgt voor 

duidelijkheid en zekerheid. 

Voor het veilig inzamelen stellen we u speciale containers 
ter beschikking.

Uitgebreide analyse met geavanceerde apparatuur zorgt voor een 
maximaal rendement.

Na verbranding of elektrolyse blijkt wat de werkelijke waarde van uw 
afval en reststoffen is.

opbrengsten. Materiaalgewicht en samenstelling worden 

continu bepaald en na iedere verwerkingsstap geregistreerd 

en gedocumenteerd. Bovendien blijven de voor hergebruik 

geschikte materialen van materiaalingang tot en met de 

afrekening in ons bezit. Of het nu een vaste stof of vloeistof 

is, we handelen alle noodzakelijke processtappen intern 

af. Ze worden daarbij op geen enkel moment met andere 

charges vermengd.

Logistiek  Wij verzorgen de opvangmiddelen en het transport

Service   Van analyse en verwerking van uw edelmetaalhoudende afvalstoffen 

tot en met het op de markt brengen van het zuivere metaal zijn uw 

materialen bij ons in goede handen

Kwaliteit  Door kwalitatief hoogwaardige verwerkingsmethoden heeft u een  

 optimaal rendement

Flexibiliteit Wij bieden u alternatieve vergoedingsmogelijkheden

Onze prestaties>

Uw voordeel>
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> Pluspunten

Overtuigende voordelen. De basis voor een 
succesvolle samenwerking.

Onze knowhow, ervaring en uitgebreide logistieke- en installatienetwerk zorgen voor veiligheid in 
de omgang met iedere afvalstof en voor een blijvend hoge kwaliteit van onze diensten. Heeft u iets 
nodig, wij staan direct voor u klaar. Neemt u eens de proef op de som!

 U profi teert van onze duurzame recyclingconcepten.

  U krijgt van ons de gewenste ondersteuning bij de milieu bedrijfsvoering – niet alleen bij nieuwe vestigingen maar 

ook bij de optimalisering processen van bestaande locaties.  

 U verhoogt met ons het rendement van uw bruikbare afvallen.

  U heeft zekerheid aangaande de naleving van de wettelijke voorschriften: REMONDIS verzorgt de gehele 

administratieve afhandeling. 

 U kunt ervan op aan dat we ook na opdrachtverlening samen met u de lopende processen blijven optimaliseren. 

> Alle voordelen in een overzicht

Zekerheid bij alle facetten van inzameling tot 

en met verwerking.

Om u een maximale zekerheid te kunnen bieden, 

dekken wij de volledige kringloop af:

1.  Inzameling en transport met moderne inzamel-

systemen en voertuigen.

2.  Maatwerk in opslag en sortering bij u of bij ons.

3.  Voorbehandeling en conditionering in onze talrijke 

vestigingen

4.  Verwerking of vernietiging binnen de REMONDIS 

verwerkingsinstallaties.

Milieuverantwoorde verwerking en rendement 

vormen geen tegenstelling.

Procesgeïntegreerd inzamelingsmanagement verenigt 

milieu en rendement.

Door een gesloten kringloop: reductie van afval 

en het terugwinnen van waardevolle grondstoffen 

bespaart u kosten en het milieu.

REMONDIS kiest voor milieuverantwoorde verwerking bijv. door het 
ontwikkelen van alternatieve brandstoffen als bio-energie.
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Wij zijn dag en nacht voor onze klanten bereikbaar. 

>
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REMONDIS Argentia B.V.
Middenweg 7
4782 PM Moerdijk
Nederland
Telefoon: +31 168 385555
Telefax: +31 168 385550

info@remondis.nl
www.remondis-argentia.nl
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