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Gelukkig brengen wij hier verandering in!

Helaas gaan er dagelijks veel herbruik- 
en recyclebare materialen verloren 
tussen het restafval.

Het gemiddelde Nederlandse huishouden 
produceert meer dan 500 kg aan restafval per jaar

Hierbij gaan veel spullen verloren die hergebruikt 
of gerecycled hadden kunnen worden 

Zo gaat er niet alleen waarde verloren, maar is er 
ook een onnodige negatieve impact op het milieu



De huidige methoden zijn niet 
gebruikersgericht en bieden geen 
gemakkelijke manieren om duurzaam 
af te komen van ongebruikte spullen.

Kosten teveel moeite*

Zijn onduidelijk voor burgers*

Maken het lastig om de impact te meten

*Bron: Byewaste enquête, 2021 (n = 100).

Byewaste biedt een gemakkelijke 
tech oplossing voor burgers en 
zakenpartners.

Inzamelaars
Mobiele App & 
Web omgeving

Burgers
Mobiele &
Web app 



Inzamelaars

Burgers

Kies de meest geschikte dag 
voor de ophaaldienst aan huis

Voeg de afspraak toe aan je 
persoonlijke agenda

… En relax! Wij zorgen voor de 
rest

Een speciaal inzamelingsportaal

Houd de resultaten bij met een 
gedetailleerd dashboard

Optimaliseer de 
inzamelingsstrategie en verlaag 
de logistieke kosten



Ongebruikte 
spullen in huis

Burgers Inzamelaars

Waardevolle 
voorwerpen 
gereed voor 
hergebruik en 
recycling

Spullen sorteren

De Byewaste app 
openen

Afspraak 
inplannen

Zoeken naar 
een oplossing

Spullen 
opgehaald

Ophalen van 
de spullen

Spullen 
sorteren

Ophaalgebieden 
toevoegen

Ophaalschema’s 
bepalen

Inzamelaars 
toewijzen aan 

gebieden

Route 
bepalen

Account 
aanmaken



Van recycling experts tot 
gedragswetenschappers, het Byewaste-team 

werkt aan een volwaardig circulair systeem
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Vertrouwd door: 

… En vele anderen:

Uitgelicht in:

Byewaste verlaagt de drempel voor 
recycling door spullen gratis op te 
halen, door middel van een vlotte app 
die uitblinkt in gebruiksvriendelijkheid.

Dankzij de Byewaste-service is het nu 
nog makkelijker om bruikbare spullen 
een tweede leven te geven.



redden we 19.7 
kg aan spullen

60% lager voor 
gemeenten

3x hogere 
kwaliteit

van de verbrandingsoven 
en/of de stort.

dan de kosten van 
verbranding.

dan de spullen die 
op de traditionele 
manier worden 
ingezameld.

Per pick-up,

Het Byewaste tarief is De herbruikbare en 
recyclebare spullen 
die we inzamelen 
zijn van een 

retentie-
percentage 
van 60%.

Onze gebruikers 
zijn tevreden - 
we hebben een 

voorkomen 
we 38 kg 
aan CO2-
uitstoot.

Per pick-up,

Byewaste helpt om jouw 
gemeente te verduurzamen.

Byewaste helpt je om te 
besparen.



Neem contact op met ons 
vriendelijke team om te 
ontdekken hoe we jou verder 
kunnen helpen.

Gemeenten  
Pablo Vermeulen
pablo.vermeulen@byewaste.app

Bedrijven 
Florent Maccario
florent.maccario@byewaste.app

Het is tijd om 
afscheid te 
nemen van 
afval


