Perskit

Hallo daar!
Je hebt de perskit van Byewaste in handen.
Wij helpen mensen om terug te geven aan
hun gemeenschap en de planeet door het
gratis aan huis ophalen van de spullen die zij
niet meer gebruiken.

We halen op:
Textielwaren en kleding
Elektronica
Boeken
Speelgoed
...en meer!

Wij zijn momenteel actief in:

Onze partners zijn:

Mediakit
Logo’s:

Slogans:

#NoTimeToWaste
SIMPLE. USEFUL. NOW.
Kleurenpalet:
#FFFFFF

#000000

#26D07C

#7A00B5

#2E31B4

#FF0000

#E60086

#EB5A28

#FFE732

Je kunt ons mailen om beeldmateriaal aan te vragen voor een
artikel over Byewaste:

Onze cargo e-bikes
voor Rotterdam
Centraal Station.

Byewaste werknemers
met de wethouder van
Capelle a/d IJssel.

COO Francisco Rivera
met onze cargo e-bike.

Wie zijn wij?
Wij zijn Byewaste, de gratis
ophaalservice die korte metten
maakt met afval.
Door het gratis aan huis ophalen van
de spullen die mensen niet meer
gebruiken, bieden we onze gebruikers
een eenvoudige oplossing voor een
opgeruimd huis en een schonere
planeet.

Samen met ons netwerk van partners
in hergebruik en recycling zorgen we
ervoor dat elk voorwerp een tweede
leven krijgt.
Zo voorkomen we dat schadelijke
chemicaliën in het milieu terechtkomen
en helpen we onze gebruikers om
moeiteloos terug te geven aan hun
gemeenschap en de planeet.

Wist je dat?
Per pick-up voorkomen we dat er zo’n 34 kg CO2 in de
atmosfeer terechtkomt. Dat is ruim anderhalf keer zoveel
als de hoeveelheid CO2 die een volgroeide boom in een
jaar uit de lucht filtert.

Waarom is dit belangrijk?
De traditionele methoden om te hergebruiken en recyclen zijn behoorlijk
ingewikkeld en tijdrovend.
Hierdoor verdwijnen er dagelijks veel bruikbare spullen tussen het restafval.
Door het vereenvoudigen van de bovengenoemde processen, zorgen we ervoor
dat er minder waardevolle materialen verloren gaan.

In Nederland
wordt jaarlijks

40,000
ton

huishoudelijk
elektronisch
afval verbrand.

Kleding wordt
enorm onderbenut,
maar liefst

70% van
het textiel
belandt in de afvalbak.

Slechts
35%

van het niettraditionele afval
wordt gerecycled.

Ons verhaal
Onze CEO Tommaso Troiani kwam in
2018 op het idee voor Byewaste in een
Smart City Hackaton. In 2019 werd het
bedrijf opgericht.
In datzelfde jaar vond de eerste
pilotstudie plaats in Delft. Om te kijken
of er behoefte was aan een dienst
als Byewaste, klopten we aan bij 500
huizen om e-waste in te zamelen.
In juli 2020 zetten we het concept
door met weer een succesvolle pilot,
ditmaal onder 3000 huishoudens in
Vlaardingen.

Omdat de resultaten van deze pilots
veelbelovend waren, besloten we om
onze service officieel te lanceren
in Capelle aan den IJssel. In deze
gemeente hebben we ondertussen al
honderden klanten geholpen om van
hun oude spullen af te komen.
We lanceren onze service op dit
moment ook in Rotterdam en kijken er
tevens naar uit om binnenkort uit te
breiden naar nieuwe gebieden.

Hoe werkt het?
Met onze mobiele applicatie is het afkomen van je oude
spullen net zo eenvoudig als het bestellen van een pizza.
Om van onze service gebruik te maken, hoeven gebruikers
hun bezittingen alleen maar in verschillende tassen of
dozen te sorteren op basis van hun categorie (elektronica,
textiel of mix). Vervolgens labelen ze deze tassen met onze
printbare stickers of pen en papier. Een ophaalafspraak
kan worden gemaakt in de Byewaste app.
Gedetailleerde instructies over het gebruik van onze service vind je hier.

Onze impact
Meer informatie over de impact van onze service op het milieu vind je in het
volgende document:

Byewaste Business Report

Contactinformatie
Heb je meer informatie nodig, of zou je ons graag
persoonlijk willen spreken? Je kunt ons bereiken per:
Telefoon: +31 6 31093575
E-mail: info@byewaste.app

