
Van Gansewinkel en Shanks worden Renewi
Met de samensmelting van de afvalverwerkingsbedrijven Van Gansewinkel en
Shanks eind februari tot het nieuwe Renewi, wordt de nieuwe
afvalverwerkingsgroep het grootste transportbedrijf van ons land met om en
bij de 1.200 voertuigen.
Renewi profileert zich op de recyclagemarkt met de slogan ‘Afval bestaat niet’
en duidt daarmee op de rol die ze wil spelen in de recyclage van afval: Renewi
wil een toonaangevende waste-to-product-leider worden op internationaal
vlak.

Profile Belux wordt exclusieve bandenpartner
van Renewi in Belux
De Groep Renewi is actief in 9 landen in Europa en Noord-Amerika en telt zo’n
8.000 medewerkers. De activiteiten zijn verspreid over 5 divisies, waarvan
Belgian Commercial er één is. In België zal Renewi zich uitsluitend
bezighouden met de inzameling, sortering, behandeling en recyclage van
commercieel en huishoudelijk afval.
De vrachtwagens van Renewi krijgen met de fusie ook een nieuwe naam en
look. Het wagenpark van 1.200 voertuigen, goed voor ongeveer 5.000 banden
per jaar, zal uiteraard ook nood hebben aan een professionele bandenservice
en pechverhelping in België. Voor deze dienstverlening gaat Renewi een
langetermijnakkoord aan met Profile Belux, die voor de divisie van Renewi
Belux de exclusieve totaalleverancier wordt van nationale pechverhelping en
alle bandengerelateerde producten.

http://eepurl.com/dlw1AP
https://us8.campaign-archive.com/home/?u=5eae6c5cbe73ddac0c7b31731&id=cec777588f
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Een samenwerking met Profile Belux is voor Renewi geen onlogische keuze:
het Profile-team ijvert al geruime tijd voor een minimale stilstand en een
verlaging van de kost per kilometer bij al haar klanten. Enerzijds zet het
uitgebreide netwerk van bandenpechverhelpers van Profile Euroservice zich
dag en nacht in om alle voertuigen zo snel mogelijk terug de baan op te krijgen,
anderzijds bewijst het besparingsmenu van Profile hoe je als transporteur
onnodige kosten kan besparen op banden en op brandstof. Het juiste
bandenadvies, de juiste bandenspanning en een goede opvolging zorgen
immers voor een optimaal rendement, geoptimaliseerde brandstofkosten én
een verminderde CO2-uitstoot; criteria die ongetwijfeld doorslaggevend zijn
voor een milieubewust bedrijf zoals Renewi.

100% ondersteuning met Tymacon en Profile
Euroservice
Renewi krijgt van Profile Belux de volledige ondersteuning via het online
bandenmanagementssysteem Tymacon (Tyre Management Contracts),
waarmee het alle banden van haar vloot en de gerelateerde kosten
overzichtelijk en beheersbaar houdt en bij pech makkelijk en snel wordt
geholpen door het netwerk van Profile Euroservice, dat 24/24 en 7/7 voor hen
klaarstaat om hen snel en professioneel terug mobiel te maken.

https://www.facebook.com/ProfileTyrecenterBelgium
https://twitter.com/search?q=ProfileTyre_be
https://www.youtube.com/user/ProfileTyrecenterBe
https://www.profile.be/



