
Perskit



We halen de volgende spullen op

• Textiel (o.a. kleding)

• Elektronica

• Boeken

• Speelgoed

• en meer!

Wij zijn momenteel actief in

Onze partners zijn

Hallo daar!

Je hebt de perskit van Byewaste in 
handen. Wij halen afgedankte en/of 
kapotte spullen gratis op bij mensen 
thuis en creëren zo een duurzamere 
samenleving.



Mediakit

Logo’s:

Slogans:

NO TIME TO WASTE! 
SIMPLE. USEFUL. NOW.



De volgende afbeeldingen mogen worden 
gebruikt in artikels over Byewaste:





Wie zijn wij?

Hoewel ons verhaal officieel 
begon in 2019, toen het 
bedrijf werd opgericht, 
kwam CEO Tommaso 
Troiani in 2018 al op het 
idee tijdens een smart city 
hackaton. In datzelfde jaar 
vond de eerste pilotstudie 
plaats in Delft, waar we op 
500 deuren klopten om 

e-waste in te zamelen. In 
juli 2020 volgde een tweede 
succesvolle pilot, gehouden 
onder 3000 huishoudens in 
Vlaardingen. Op dit moment 
rollen we onze service uit 
in Capelle aan den IJssel. 
Naar verwachting zullen er 
binnenkort nog veel meer 
gemeenten volgen.

Onze geschiedenis

Ter illustratie:

Wij zijn Byewaste, een 
duurzame start-up die zich 
die zich bezighoudt met 
afvalbestrijding op een lokaal 
niveau. Onze kernwaarden 
zijn gemak, duurzaamheid en 
gebruiksvriendelijkheid. 

Toen de oprichters van ons 
bedrijf erachter kwamen dat 
veel bruikbare goederen verloren 
gaan tussen het restafval 
door de vele gebreken van 
traditionele recyclemethoden 
,wisten zij dat zij hier iets aan 
moesten doen. 

huishoudelijk 
elektronisch afval 
wordt per jaar in 

Nederland verbrand.

Kleding wordt enorm 
onderbenut, maar 
liefst 70% van het 

textiel belandt in de 
afvalbak.

Slechts 35% van het 
niet-traditionele afval 

wordt gerecycled.

40,000
ton 

35%
Afval 

70%
textiel 



Met een klein maar toegewijd 
team werken we aan een 
groenere toekomst. Dit doen 
we door het gratis ophalen 
van kapotte en/of afgedankte 
spullen bij mensen thuis. De 
gebruikers van onze service 
sorteren hun spullen en 
stoppen deze per categorie in 
een aparte doos of tas, waarna 

ze met de Byewaste stickers 
aangeven om wat voor spullen 
het gaat (textiel, elektronica 
of mix). Hierna hoeven zij 
enkel nog een ophaalmoment 
in te plannen in de app en de 
spullen op de gekozen datum 
buiten voor de deur te zetten. 
Wij zorgen voor de rest!

Wat doet Byewaste?

Contactinformatie
Heb je meer informatie nodig, of zou je graag persoonlijk met ons 
willen spreken? Je kunt ons bereiken via: 

Telefonisch: +31 6 31093575
Per mail: info@byewaste.app


