Byewaste platform breidt uit met een web app
Goed nieuws voor wie graag gebruik wil maken van de gratis Byewaste ophaalservice voor
oude spullen, maar geen mobiele app kon of wilde downloaden. Het Byewaste platform is
uitgebreid met een web app, waarmee je via je browser een afspraak in kunt plannen.

De Byewaste service
Byewaste is een ophaalservice voor oude boeken,
elektronica, speelgoed, textielwaren en klein huisraad
met een maximum formaat van 35 x 55 x 55 cm. Het
bedrijf haalt deze spullen gratis aan huis op, waarna
deze een tweede leven krijgen via hun netwerk aan
duurzame partners. Zo worden de spullen bijvoorbeeld
gedoneerd aan een van de kringloopwinkels van Het
Goed, of worden deze hergebruikt via partijen zoals
Boekenbalie of lokale goede doelen.
Op deze manier probeert de start-up te voorkomen
dat kostbare spullen en materialen verloren gaan
tussen het restafval, en helpen zij inwoners terug te
geven aan hun buren en de planeet. De Byewaste
service is momenteel beschikbaar in Capelle aan den
IJssel en de meeste wijken van Rotterdam. Binnenkort
komen hier meer gemeenten bij.

Hoe het werkt
Om een ophaalafspraak in te plannen,
hoef je enkel de Byewaste app (iOS
en Android) te downloaden of de web
app te openen in je browser. Wanneer
je je huisadres invoert, zie je gelijk de
beschikbare ophaaldata voor jouw wijk.
Na het maken van een afspraak stop
je je oude spullen per categorie in een
doos of tas, waarna je deze labelt met
de printbare stickers of pen en papier.
Op de ophaaldatum zet je de spullen in
Capelle aan den IJssel buiten aan straat,
terwijl de inzamelaar in Rotterdam bij
je thuis aanbelt. Zo geniet je binnen de
kortste keren van een opgeruimd huis!

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

Contact
info@byewaste.app

