ReFood vestigingen – ontzorgingszekerheid, altijd in de buurt
Locatie Lauwersoog
Vestiging Hude
Kustweg 12
9976 VP Lauwersoog, Nederland
Telefoon: +31 (0) 5 19 / 82 03 33
E-Mail: info.nederland@refood.nl
Vestiging Hude
An der Autobahn 17
27798 Hude (Oldenburg), Duitsland
Telefoon: +31 (0) 5 19 / 82 03 33
E-Mail: info.nederland@refood.nl

Vestiging Marl
Rennbachstraße 101
45768 Marl, Duitsland
Telefoon: +31 (0) 3 18 / 83 02 75
E-Mail: info.nederland@refood.nl
Vestiging Erftstadt
Tonstr. 3
50374 Erftstadt, Duitsland
Telefoon: +31 (0) 3 18 / 83 02 75
E-Mail: info.nederland@refood.nl

betrouwbaar | hygiënisch |
klantgericht
Ontzorging van voedingsresten uit
de horeca, handel en industrie

Locatie Ijmuiden
Vestiging Hude
Vissershavenstraat 41
1976 DB Ijmuiden, Nederland
Telefoon: +31 (0) 2 55 / 82 09 98
E-Mail: info.nederland@refood.nl

www.refood.nl

De resten van vandaag voor de energie van morgen
Locatie Scherpenzeel / Ede
Vestiging Marl
Celsiusstraat 14
6716 BZ Ede, Nederland
Telefoon: +31 (0) 3 18 / 83 02 75
Telefax: +31 (0) 3 18 / 64 13 59
E-Mail: info.nederland@refood.nl

Duurzame
electriciteit

Milieuvriendelijke
warmte

Organische
meststof

Grondstof voor
biodiesel

Alles wat er van het eten overblijft
•
•
•
•
•
•
•
•

Keuken- en etensresten
Brood en deegwaren
Groenten en fruit
Onverpakte en verpakte levensmiddelen
Botten, vetten en vlees- en visresten (categorie 3)
Organische reststromen en restpartijen uit productie
Over-datum producten
Gebruikte oliën en frituurvet

Hygiënische en wetsconforme ontzorging

Certificaten

ReFood ontzorgd sinds eind jaren 80 levensmiddelen uit de horeca, de handel en de industrie volgens wettelijke richtlijnen en met
grote kennis van zaken.

ReFood is DIN ISO 9001 en als ontzorgingsspecialist gecertificeerd
bedrijf (Efb, Entsorgungsfachbetrieb) en werkt volgens het HACCP-concept (Hazard Analysis and Critical Control Points).

Digitale documentatie

Containersysteem op maat

Container wasstraat

Bij u op locatie nemen onze medewerkers alle relevante data met
een digitaal systeem op. Dankzij
het “vierde handelsdocument”
kan altijd een bewijs van bediening worden opgevraagd.

Voor organische materialen is de culino, een containersysteem
met een volume van 120 of 240 liter, ideaal in gebruik. Gaat
het om grotere hoeveelheden levensmiddelenresten, dan biedt
ReFood de palletbox aan. De door ReFood speciaal ontworpen
container Oleo90 is voor de inzameling van gebruikte oliën en frituurvet ontwikkeld en kan met maximaal 90 kilo gevuld worden.

Bij iedere wisseling worden van binnen en buiten gereinigde containers opgesteld. Onder hoge temperatuen en met biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel worden ook sterk vervuilde containers
weer volledig schoon en geurvrij.

Wat u van ons kunt
verwachten?
•
•
•
•

In heel Nederland
actief
Voor een efficiënte inzameling van
organische resten, heeft ReFood
een landelijke dekking dankzij
een modern wagenpark met
speciaal toegeruste voertuigen.

De resten van vandaag voor de energie van morgen!
ReFood verwerkt de resten
in eigen installaties en zet
deze om in duurzame stroom,
warmte en organische meststof. De ingezamelde oliën en
frituurvetten zijn grondstoffen
voor de biodiesel productie.

Duurzame
electriciteit

Milieuvriendelijke
warmte

Een compleet servicepakket
tegen een aantrekkelijke prijs
Specialistisch advies qua
wetgeving en hygiëne
Frequentie van bediening en
concepten op maat
Von binnen en buiten
gereinigde containers in een
omwisselsysteem

Organische
meststof

Grondstof voor
biodiesel

