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Het is tijd om afscheid te nemen van afval. We zijn dankbaar voor alle 
supporters die met ons meedromen over een circulaire toekomst!

Byewaste opent een Pop-Up Store in Rotterdam Centrum

Het is tijd om te ontspullen! Byewaste opent een Pop-Up Store in het centrum van Rotterdam tijdens de Five 
Day Deals. Terwijl zij in de andere winkels de beste deals kunnen scoren, verlaten bezoekers onze winkel juist 

met minder. Zo helpen we het winkelpubliek om op een eenvoudige wijze ruimte vrij te maken in hun kast.

Over Byewaste

Byewaste is een gratis ophaalservice 
voor gebruikte spullen. We halen 
elektronica, textielwaren, boeken en 
speelgoed rechtstreeks bij mensen thuis 
op. Daarna geven we ieder voorwerp 
een tweede leven via ons netwerk van 
duurzame partners. Zo voorkomen we 
dat herbruikbare spullen verloren gaan 
tussen het restafval en helpen we onze 
gebruikers om ruimte en tijd vrij te 
maken voor wat er écht toe doet.

De dienst is momenteel beschikbaar in 
Capelle aan den IJssel en Rotterdam en 
zal naar verwachting binnenkort in nieuwe 
steden gelanceerd worden.

Meer informatie over het initiatief vind je 
op deze pagina.

Over het initiatief

We werken nauw samen met Rotterdam Centrum om 
een Pop-Up Store op te zetten in het stadscentrum 
tijdens de Five Day Deals. Op deze manier helpen we 
het winkelpubliek om ruimte vrij te maken in hun kast 
voor alle toffe deals en vergroten we tegelijkertijd het 
bewustzijn over het afvalprobleem. Bij onze Pop-Up 
Store kunnen Rotterdammers terecht met al hun 
oude boeken, elektronica, speelgoed en textielwaren 
(met een maximale afmeting van 35 x 55 x 55 cm) 
om deze een tweede leven te geven.

Elk voorwerp zal worden hergebruikt via ons netwerk 
van duurzame partners, zoals Boekenbalie en 
Het Goed. Op deze manier geven onze bezoekers 
moeiteloos terug aan hun gemeenschap en 
de planeet. In ruil voor hun bijdrage aan een 
betere wereld worden zij beloond met duurzame 
kortingsbonnen, een gratis kopje koffie en kans op 
een paar pre-loved sneakers van WEAR.

Openingstijden:
23-27 November 2022
10:00-18:00 (Vrijdag tot 21:00)

Locatie:
Beurstraverse 170
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