
REINIGING, TRANSPORT 
EN AFVAL MANAGEMENT 

ONDER ÉÉN KNOP

De juiste papieren
99,9% van het afval in de industrie valt binnen het gevaarlijke 

afval. Als bedrijf bent u tot het eind verantwoordelijk. Daarom  

is het goed te weten dat er professionals op uw terrein aan het 

werk zijn. De mede werkers van de verschillende Shanks bedrijven 

hebben altijd de juiste docu menten bij zich voor de correcte 

uitvoering van de transporten van uw afvalstoffen. Zo verloopt 

alles veilig en volgens de wet. 

88 % recycling 
Vanzelfsprekend werken wij volgens de ‘Ladder 

van Lansink’. De focus ligt op preventie, daarna  

op hergebruik, sorteren, recyclen of verbranden. 

Pas als het niet anders kan, is storten een optie.  

En 88% van onze afvalstoffen weten wij te 

recyclen. Want als het om duurzaamheid gaat, 

hebben wij een naam hoog te houden. 

Wie zijn wij?
Total Care is een service van Shanks. In Nederland wordt de 

dienstverlening verzorgd door meerdere Shanks-bedrijven. Zoals 

Reym, al 60 jaar de enige specialist in industriële reiniging, ATM, 

de grootste definitieve afvalverwerker in Europa en Orgaworld, 

een innovatief bedrijf op het gebied van organische reststoffen 

recycling en energie. We hebben door heel Nederland vestigin-

gen met dezelfde expertise en materialen. Zo vindt u bij Shanks 

alles onder één dak om u volledig de zorg uit handen te nemen.  

Van reiniging tot afvalverwerking. Dát is Total Care.

Shanks Hazardous Waste B.V.
Computerweg 12d
3821 AB Amersfoort
Postbus 1545
3800 BM Amersfoort

Tel: +31 (0)33 - 455 88 90
Fax: +31 (0)33 - 456 25 81
E-mail: totalcare@shanks.nl

Wilt u de deskundigheid van  
ervaren industriële specialisten,  
met één factuur en één aanspreek-
punt? Neem contact met ons op  
via onderstaande gegevens.  
We bespreken graag de mogelijk-
heden voor uw bedrijf.  

Total Cost of Ownership
In het huidige economische klimaat is grip op uw kosten 

een halszaak. Onze integrale aanpak van reiniging, 

 transport en afvalmanagement zorgt voor controle over  

de Total Cost of Ownership. We onderzoeken samen hoe 

alles sneller en/of slimmer kan. En dat u met maar één 

partij zaken doet, scheelt u in tijd, kosten en energie.  

Wel zo efficiënt.
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We denken met u mee
Met onze reinigingstechnieken spelen wij in op de moge-

lijkheden voor afval. En andersom. Want de manier waarop 

we omgaan met die afvalstoffen, kan een  effect hebben  

op de manier van reinigen. We kiezen altijd voor de meest 

optimale reinigingsmethode. Hoe wij reinigen is afhankelijk 

van gewenste doorlooptijden en reinigingsgraad.

Eén aanspreekpunt
Een van de grote voordelen van Total Care is dat u slechts 

één aanspreekpunt heeft. Dat is bij ons niet zomaar een 

account manager maar altijd een specialistische contact-

persoon. Iemand die zelf uit de branche komt en met u 

meedenkt. En die aan één woord genoeg heeft om alles 

voor u te regelen. Op ieder moment van de dag. 

Efficiënte werkwijze
Iedere afvalstroom is anders en heeft dus zijn 

unieke behandeling nodig. We proberen altijd de 

meest efficiënte oplossing voor uw afval te vinden. 

Daarmee bedoelen we een economische, milieu-

vriendelijke, snelle en tevredenstellende oplossing. 

Uiteraard werken we altijd volgens de ‘Ladder van 

Lansink’. De nadruk ligt op preventie, dan her-

gebruik, sortering, recycling of verbranding met 

terugwinning van energie. Alleen als laatste 

oplossing is storten een optie. De grote varieteit 

aan beschikbare verwerkingsprocessen binnen 

Shanks Total Care garandeert altijd een oplossing.

Digitaal overzicht
Tussendoor inzicht in de lopende zaken? Dat kan met uw 

persoonlijke Total Care klantenportal. Hier kunt u, al naar 

gelang uw Total Care overeenkomst, verschillende docu-

menten inzien en downloaden. En heeft u ondermeer een 

totaaloverzicht van de reinigingswerkzaamheden en 

afvalmanagement. Op deze manier kunt u zo specifiek als 

mogelijk, de verschillende trajecten volgen.

Vinger aan de pols
Transparantie is belangrijk voor beide partijen. Daarom 

krijgt u ieder kwartaal een uitgebreide rapportage. Hoe 

staat het met de omzet? De afvalstoffen? Welke verbeter-

initiatieven zijn er? Hoe verlopen de werkplekinspecties? 

Daarnaast hebben we, tussendoor regelmatig contact 

wanneer dat nodig is. 

Wat is Total Care?
Stel, u moet een installatie laten 

reinigen. Maar bij reiniging komen 

ook afvalstoffen vrij. Met Total Care 

nemen we u reiniging, transport  

én afvalmanagement uit handen.  

Inclusief alle benodigde administra-

tieve handelingen. U krijgt één factuur 

en heeft één vast aanspreekpunt. 

Simpel, duidelijk en  efficiënt. 

Hoe klein of groot uw bedrijf ook is, u krijgt met 

reiniging en afvalverwerking te maken. Vaak is  

dit een behoorlijke organisatie, ondermeer door 

verschillende  aanspreekpunten en veel admini-

stratie. Maar met Total Care is alles in één keer 

geregeld. Bij specialisten met kennis, kunde en 

langdurige ervaring in de industriële omgevingen.

Voordelen
• Complete ontzorging

• Alles onder één dak

• Eén aanspreekpunt

• Kwartaaloverzicht

• Digitaal klantenportal

• Veilig en betrouwbaar

• Decenia ervaring

• Geen tussenpersonen


