
Rd4 Bedrijvenservice

Rd4 Bedrijvenservice 
Altijd een slimme oplossing 

voor jouw bedrijfsafval



Wij dagen elkaar 
uit om het iedere 
dag beter te doen
Zo willen we ons onderscheiden 
en laten zien dat Rd4 Bedrijvenservice 
voor jouw de beste partner is. 

Elke dag zetten wij ons in voor een 
mooie en schone leef- en werk- 
omgeving. Wij zoeken constant 
naar slimme en duurzame oplossingen 
om afval te verminderen en grond- 
stoffen te scheiden. Wij verzorgen 
de bedrijfsafvalinzameling voor 
meer dan 3.500 bedrijven in Zuid- 
en Midden-Limburg.

Ook verzorgen we de reiniging van je 
bedrijfsterrein met onze veegservice 
en houden in de winter jouw terrein 
toegankelijk en veilig met onze glad-
heidbestrijding. Maar we doen nog 
veel meer.

Advies 
Inzamelen en 

verwerken bedrijfsafval 
Gevaarlijk afval

Veelzijdig in het scheiden, 
verwijderen en verwerken van 
afval en grondstoffen

Houd jouw bedrijfsterrein schoon 
en veilig toegankelijk

onze collega:
Dimitri



Opknijpen los afval 
Evenementenservice
Gladheidbestrijding

Kringloop

Rd4 Bedrijvenservice: voor 
alles een slimme oplossing
Wij leveren een compleet pakket van diensten in het 
scheiden, verwijderen en verwerken van afval en grond- 
stoffen. Voor ons bestaat afval niet. Het afval van vandaag 
is de grondstof voor morgen. Daarom willen we zoveel 
mogelijk afval scheiden, met als doel afval te gebruiken 
als grondstof voor nieuwe producten. Ook bieden we 
slimme oplossingen voor het verwijderen en verwerken 
van gevaarlijk afval. Samen met jou willen we zoveel 
mogelijk bedrijfsafval snel en zo goed mogelijk scheiden 
en verwerken.  
 
Naast het inzamelen en verwerken van jouw bedrijfsafval, 
biedt Rd4 Bedrijvenservice ook dienstverlening in reiniging. 
Met onze veegservice, kolkenreiniging en hogedruk- 
reiniging houdt je jouw bedrijfsterrein schoon en veilig 
toegankelijk voor jouw medewerkers en klanten. 
 
Maar we kunnen alleen uitblinken in onze diensten als we 
ons kunnen inleven en verdiepen in jouw bedrijf en de afval-
stromen waarmee je dagelijks te maken hebt. We dagen 
elkaar uit om samen te zoeken naar pasklare en efficiënte 
oplossingen. Om je zo goed mogelijk te adviseren, volgen 
we de ontwikkelingen op het gebied van afvalinzameling 
en verwerking op de voet.

Alleen zo kunnen we onze diensten tegen de meest aantrek- 
kelijke tarieven aanbieden, zonder plaatsingskosten, milieu-
heffingen en toeslagen, zoals brandstoftoeslag. Want 
ook dát maakt Rd4 Bedrijvenservice een betrouwbare 
en duurzame partner.

Advies: zoeken naar pasklare en 
efficiënte oplossingen

Aantrekkelijke tarieven, 
gratis plaatsing en geen toeslagen

onze collega:
Mischa



120 (alleen swill) 
en 240 liter rolcontainers

Afmetingen: ca. 47x54x100 cm en 
ca. 58x74x107 cm 
Afvalstromen: Restafval, papier en karton, 
GFT-afval, glasafval, vertrouwelijk papier, 
swill, datadragers

660 en 1100 liter rolcontainers
Afmetingen: ca. 137x79x122 cm en 
ca. 137,5x112x130 cm 
Afvalstromen: Restafval, papier en karton, 
vertrouwelijk papier, datadragers

2500 en 5000 liter rolcontainers
Afmetingen: ca. 225x133x163 cm en  
ca. 225x256x150 cm 
Afvalstromen: Restafval, papier en karton

30m3 magazijncontainers
Afmetingen: ca. 600x242x270 cm 
Afvalstromen: Elektronica, tijdelijke opslag 

Perscontainers
Afmetingen: diverse mogelijkheden 
Afvalstromen: Restafval, papier en karton

1300, 3000 en 5000 liter semi/volledig 
ondergrondse containers
Diameter semi: 85ø, 125ø, 160ø 
Afmetingen volledig: 180x180x245 cm 
Afvalstromen: Restafval, papier en karton, 
glasafval

Evenementenservice
Afvalstromen: Restafval, papier en karton, 
glasafval

Zakken, dozen en boxen
Afvalstromen: Restafval, papier en karton, 
transparante folie, piepschuim, datadragers

10m3 en 20m3 open afzetcontainers
Afmetingen: ca. 635x255x95 cm en 
ca. 620x250x178 cm 
Afvalstromen: Restafval, papier en karton, 
GFT-afval, glasafval, vlak glas, metaal, grofvuil, 
schoon puin, snoeihout, boomstronken, 
A-hout, B-hout, bouw- en sloopafval

20m3  en 30m3 gesloten afzetcontainers
Afmetingen: ca. 620x250x178 cm en 
ca. 635x245x227 cm 
Afvalstromen: Restafval, papier en karton, 
GFT-afval, glasafval, vlak glas, metaal, grofvuil, 
schoon puin, snoeihout, boomstronken, 
A-hout, B-hout, bouw- en sloopafval

Inzamelmiddelen



De meest voorkomende afvalstromen en grondstoffen bij bedrijven De meest voorkomende afvalstromen en grondstoffen bij bedrijven 
betreffen restafval, papier en karton, GFT-afval, glas, vertrouwelijk betreffen restafval, papier en karton, GFT-afval, glas, vertrouwelijk 
papier en swill. Maar we scheiden, verwijderen en verwerken nog veel papier en swill. Maar we scheiden, verwijderen en verwerken nog veel 
meer afvalstromen, van hout, bouw- en sloopafval en metaal tot elektronica meer afvalstromen, van hout, bouw- en sloopafval en metaal tot elektronica 
en datadragers. Daarnaast staat Rd4 Bedrijvenservice voor je klaar als je en datadragers. Daarnaast staat Rd4 Bedrijvenservice voor je klaar als je 
gaat verhuizen of als je met jouw bedrijf stopt. We halen gebruikte meubels, gaat verhuizen of als je met jouw bedrijf stopt. We halen gebruikte meubels, 
elektrische apparaten en overtollige voorraden bij je op. Ga je verbouwen elektrische apparaten en overtollige voorraden bij je op. Ga je verbouwen 
of opruimen? Dan komen verschillende soorten afval en grondstoffen vrij. of opruimen? Dan komen verschillende soorten afval en grondstoffen vrij. 
Bij ons kun je terecht voor tijdelijke containers in verschillende formaten. Bij ons kun je terecht voor tijdelijke containers in verschillende formaten. 

Ook zijn wij jouw partner om jouw evenementen te laten slagen. Wij zorgen Ook zijn wij jouw partner om jouw evenementen te laten slagen. Wij zorgen 
voor een schoon evenemententerrein voor, tijdens en na een evenement. voor een schoon evenemententerrein voor, tijdens en na een evenement. 
We denken met je mee tijdens de voorbereidingen van een evenement We denken met je mee tijdens de voorbereidingen van een evenement 
hoe het afval zo goed mogelijk te scheiden en te recyclen is. hoe het afval zo goed mogelijk te scheiden en te recyclen is. 
Ontdek onze veelzijdige oplossingen!Ontdek onze veelzijdige oplossingen!

Onze inzamelmiddelen 
voor al jouw bedrijfsafval Inzamelmiddelen 

voor restafval, 
papier en karton, 

GFT-afval, glasafval, 
vertrouwelijk papier, 

swill en nog veel meer 
grondstoffen

onze collega’s:
Tamara en Juhandro



Gladheidbestrijding 
855 km fietspad en 
1.840 km wegen 
per keer

8 milieuparken en op- 
en overslag 

3 kringloopshops 
185.000 bezoekers per jaar 

3 sorteercentra voor 
textiel, elektrische appa-
ratuur en BEST-tassen 

220.000 containers 

4.000.000 ledigingen
per jaar 

Reiniging 
66.000 kolken 
per jaar

185.000.000 kilo 
afval en grondstoffen 
per jaar

145.000 huishoudens 
293.500 inwoners

Afvalinzameling bij 
burgers in 10 Limburgse 
gemeenten

>550 medewerkers 

112 voertuigen 

Wij zijn Rd4 
Bedrijvenservice

Veegservice
Hogedrukreiniging

Kolkenreiniging
Vetafscheiders
Olie, water- en  
slibafscheiders

Rd4 Bedrijvenservice maakt deel uit van Reinigingsdiensten Rd4. 
Rd4 verzorgt de afvalinzameling voor 145.000 huishoudens in 10 Zuid-Limburgse 
gemeenten en bij 3.500 bedrijven. We verwerken en scheiden grondstoffen op 
onze 8 milieuparken, in onze op- en overslag, ons textielsorteercentrum en regio-
naal sorteercentrum. 

Ook verzorgen we de straat- en rioolreiniging, gladheidbestrijding en reinigen 
we de openbare ruimtes. In onze drie kringloopshops geven we spullen een 
tweede leven en bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt nieuwe 
uitdagingen. We zijn een vooruitstrevend bedrijf met meer dan 550 medewer- 
kers die zich dagelijks inzetten voor een mooie en schone leefomgeving.

onze collega’s:
Jordy en Jens



bedrijvenservice@rd4.nl

bedrijvenservice.rd4.nl

045 5437150

onze collega’s:
Marisa, Henri, Georgina, Guy, 
Monique, Erik, Sanne en John

Ons enthousiast team bestaat uit bevlogen collega’s op de weg en op kantoor. 
Omdat we al dagelijks voor méér dan 145.000 huishoudens het huishoudelijk 
afval inzamelen en verwerken, kennen we de omgeving op onze duim.

We zijn dus altijd bij je in de buurt, we spreken dezelfde taal én we weten 
wat er speelt in de regio. Ons doel is dat we bijdragen aan het succes van 
jouw bedrijf. Kortom, we staan voor je klaar!

Kijk op onze website voor meer informatie en stel zelf jouw offerte samen: 
scherpe tarieven, gratis plaatsing en geen milieuheffingen en toeslagen, 
zoals brandstoftoeslag.   

Neem contact 
op via:
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