CV KETELS
Cv ketels
Uw cv ketels zo verantwoord
mogelijk laten recyclen met de inzet
van medewerkers met een afstand
tot de arbeidsmarkt en oog voor de
circulaire economie? Virol E-waste
biedt bedrijven, gemeenten en
instellingen een passende oplossing
in overeenstemming met uw wensen.

De centrale overheid doet steeds vaker een beroep
op het probleemoplossend vermogen van onze
samenleving en zoekt hiervoor verbinding met
het bedrijfsleven. Virol E-waste staat middenin de
maatschappij en voelt zich direct betrokken bij haar
omgeving. Wij geven graag samen met uw bedrijf
invulling aan waardecreatie. Daarom combineren
we het inzetten van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt, met het realiseren van economisch
voordeel en een duurzame bedrijfsvoering.

Uw voordelen
o

o

o


Marktconforme prijs: Onze prijsstelling is
transparant en loopt met de grondstoffenmarkt
mee.

MVO: U biedt mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt kans op een betaalde baan en
stimuleert door deelname de werkgelegenheid
in Noord Nederland. Veel van de mensen die
bij E-waste een technische opleiding hebben
gevolgd en werkervaring hebben opgedaan
vinden naderhand een betaalde baan.

Aanbod technisch personeel: U kunt gebruik
maken van het aanbod aan technisch personeel.
Door middel van een nieuwsbrief kunt u op de
hoogte worden gehouden van kandidaten die
uitstromen en mogelijk geschikt zijn voor uw
organisatie.

o

o


Vertrouwd: Vanaf de inzameling tot en met de
verwerking bent u er van verzekerd dat alles
conform certificering (waaronder Weeelabex),
protocollen en de geldende wet- en regelgeving
wordt behandeld.

Totaal oplossing: Als specialist in de
afvalbranche staat Virol E-waste garant voor
een duurzame verwerking van alle afvalstromen
waaronder papier, folie en restafval.

Scheiden aan de bron
Het is onze overtuiging dat bronscheiding een belangrijk uitgangspunt is om van ‘afval’
hoogwaardige grondstoffen te maken. Door elektronisch afval gescheiden in te zamelen, te
sorteren en te bewerken, kunnen waardevolle grondstoffen worden behouden en kan CO2
uitstoot worden beperkt. Elektronisch afval betekent niet het einde van de levensloop van
een product, maar blijft dankzij u behouden binnen de circulaire economie.

Betrouwbaar en zorgvuldig
Virol E-waste werkt volgens de geldende wet- en regelgeving en kijkt hierin verder. We
passen bovendien aanvullende interne protocollen toe op het gebied van Social Return
On Investment, milieu, arbo en veiligheid. Dankzij ons transparante registratiesysteem
kunnen wij eenduidig en correct samengestelde rapportages voor u verzorgen.

Certificering

Cv-ketels vallen onder de
wettelijke regeling voor
afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur
(AEEA), die sinds 14 februari
2014 van kracht is gegaan. Iets
om rekening mee te houden
bij het afvoeren van cv ketels
is de Weeelabex certificering.
Alleen gecertificeerde
verwerkers mogen een cv ketel
aannemen en verwerken. Sinds
november 2017 is Virol E-waste
Weeelabex gecertificeerd voor
verwerken van cv ketels.

Virol E-waste staat voor:
o
o

o

o
o

o

o

K
lanttevredenheid Wij streven er naar klantverwachting te overtreffen.
M
aatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Wij zijn ons bewust van de impact van onze activiteiten op
mens, milieu en bedrijfsvoering en handelen hier naar.
H
andelsgeest en ondernemersmentaliteit. Wij zijn creatief, verbindend, onderscheidend in kwaliteit en
denken in oplossingen.
N
o-nonsens communicatie Wij creëren duidelijkheid en transparantie voor samenwerkingspartners.
J
arenlange ervaring in de markt. Onze organisatie en dienstverlening zijn betrouwbaar, duurzaam
en gestructureerd.
E
en persoonlijke en vertrouwde aanpak. Wij hechten veel waarde aan korte lijnen, loyaliteit
en snel beslissen.
I
nnovatie: Vooruitstrevend varen we onze eigen koers.

Haven Z.Z. 21, Scheemda

+31 (0)597 - 59 15 26

www.virol.nl | info@virol.nl

