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H I S T O R I E 
 
 
 
 
 
 
Ons familiebedrijf is in 1956 in Laren opgericht
door Jan Schenk senior. Jan ging als
'voddenboer' te voet door de straten om oud
textiel en later ook papier en metalen op te
halen. De eenmanszaak van Jan groeide uit tot
een onderneming die te groot werd voor de
dorpskern van Laren.
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Eind jaren tachtig zijn we verhuisd naar
industrieterrein De Vaart, aan de Remmingweg
in Almere. Deze nieuwe locatie bood ons nieuwe
kansen. Zo beperkten we ons niet langer tot het
verwerken van alleen oud papier en metalen,
maar begonnen we ook met het recyclen van
plastic.
 
 
  

 
 
 
 
 
Inmiddels zet de derde generatie het bedrijf vol
enthousiasme en milieugerichtheid voort. Zo
hebben we in september 2015 ons nieuwe
bedrijfspand officieel geopend en hebben we
tevens ons 25 jarig bestaan in Almere gevierd.
Zo houden we naast het pure familiegevoel, een
toekomstgericht perspectief!
 
 
 

1956  

1988  

2015  
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REUSE 
REDUSE
RECYCLE
 

Door oud papier te recyclen, kan het hergebruikt
worden. Door het recyclen van papier zorgen we
samen voor het behoud van bossen en een
verlaging van de CO2-uitstoot. Schenk Recycling
gaat in haar recyclingproces uit van de principes
van een circulaire economie. Dit houdt in dat wij
ons papier zo schoon mogelijk willen aanbieden
voor verdere recycling. Dit betekent dat er geen
andere grondstoffen, zoals plastic en andere
afvalstoffen toegevoegd mogen zijn. 

PAPIER

METALEN 
Oude metalen inleveren doet men bij Schenk
Recycling in Almere. Door ons uitgebreide
netwerk, kennis en jarenlange ervaring kunnen
wij goede prijzen bieden tegen inlevering van
oude metalen. Schenk Recycling hanteert geen
wachttijden. Dit betekent dat onze klanten hun
weg snel weer kunnen vervolgen. Niet gek dus
dat veel bedrijven en particulieren sinds jaar en
dag hun weg vinden naar ons recyclingbedrijf in
Almere. 

PLASTIC
Door plastic en kunststof te laten recyclen kan
het een tweede leven krijgen. Op deze wijze
draagt u samen met Schenk Recycling bij aan
een beter milieu en wordt zwerfafval
voorkomen. Het recyclen van plastic en
kunststof begint met een goede scheiding.
Schenk Recycling is gespecialiseerd in het
voorbereiden tot daadwerkelijke recycling. 

RECYCLING VAN:
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METALEN 

Dé metaalhandelaar  
van Almere 

Oude metalen inleveren doet u bij Schenk
Recycling in Almere. Door ons uitgebreide
netwerk, kennis en jarenlange ervaring
kunnen wij u goede prijzen bieden tegen
inlevering van uw oude metalen.  Niet gek dus
dat veel bedrijven en particulieren sinds jaar
en dag hun weg vinden naar ons
recyclingbedrijf in Almere.

Afgifte  op locat ie  

Voor grote hoeveelheden metalen heeft Schenk
Recycling verschillende
inzamelingsmogelijkheden. Zo beschikken wij
over containers van 1m3 tot 40m3 en hebben wij
op het gebied van transport altijd een passende
oplossing. Neem contact met ons op om de
mogelijkheden te bespreken.

Bij Schenk Recycling kunt u terecht met bijna
alle soorten metaal. Uw oude metalen worden
per metaalsoort gewogen op onze geijkte
weegschaal en rekenen daarna direct contant
of per bank met u af. U krijgt altijd uitbetaald
tegen de actuele metaalprijzen. 
 
Openingstijden:
 
Maandag                08:00 - 17:00 
Dinsdag                  08:00 - 17:00
Woensdag              08:00 - 17:00
Donderdag             08:00 - 17:00 
Vrijdag                    08:00 - 17:00 
Zaterdag                 08:00 - 12:00 
 
 
Prijsindicatie opvragen? stuur ons een
Whatsapp! 
 
           
           
 

Alt i jd  een passende 
oplossing

06 - 23 344 34 67
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PLASTIC

Uw partner  voor
plast icrecycl ing

Schenk Recycling is al jarenlang dé recycling-
partner van ondernemend Almere en
omgeving. Maak ook kennis met ons
familiebedrijf en bespreek met ons de
mogelijkheden voor de inname van plastic en
andere kunststoffen. Naast het recyclen van
plastic, helpen wij ook met het inzamelen en
transporteren van grote partijen
plastic. Neem contact met ons op om de
mogelijkheden voor het inzamelen en
transporteren van plastic te bespreken.

WELKE PLASTICSOORTEN 
VERWERKEN WI J?  

Waarom plast ic  
recyclen?

Folie 
Big Bags 
Kunststoffen
Productieafval 

* Deze service is uitsluitend voor bedrijven. 

Door plastic en kunststof te laten recyclen kan
het een tweede leven krijgen. Op deze wijze
draagt u samen met Schenk Recycling bij aan
een beter milieu en wordt zwerfafval
voorkomen. Het recyclen van plastic en
kunststof begint met een goede scheiding.
Schenk Recycling is gespecialiseerd in het
voorbereiden tot daadwerkelijke recycling.

Onze recycl ing-
partner  worden? 

Heeft u grote partijen oud plastic? Wilt u
bijdragen aan een beter milieu? Dan willen wij
graag uw recycling-partner worden!

036  540 93 66
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PAPIER /  KARTON

Dé papierverwerker  
van Almere 

WELKE PAPIERSOORTEN 
VERWERKEN WI J?  

Karton
Kranten
Folders 
Boeken
Drukkerij-afval

Grote partijen oud papier recyclen? Schenk
Recycling is al jaren hét papier en karton
inzamelpunt van Almere en omgeving. Schenk
Recycling is  OPK gecertificeerd. De
Erkenningsregeling OPK is een praktische en
branchespecifieke certificeringsregeling,
waarmee de zorg voor milieu, veiligheid en
arbeidsomstandigheden wordt gewaarborgd.
OPK certificering biedt u de zekerheid van een
betrouwbare verwerker. 
 

Waarom papier/karton 
recyclen?

Door oud papier te recyclen, kan het
hergebruikt worden. Papier kan wel zes tot
zeven keer opnieuw gebruikt worden. Door
het recyclen van papier zorgen we samen
voor het behoud van bossen en een verlaging
van de CO2-uitstoot. Schenk Recycling gaat in
haar recyclingproces uit van de principes van
een circulaire economie. Dit houdt in dat wij
ons papier zo schoon mogelijk willen
aanbieden voor verdere recycling. Dit
betekent dat er geen andere grondstoffen,
zoals plastic en andere afvalstoffen
toegevoegd mogen zijn.

Onze recycl ing-  
partner  worden? 

Heeft u grote partijen oud papier? Wilt u
bijdragen aan een beter milieu? Dan willen wij
graag uw recycling-partner worden!

036  540 93 66
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Jarenlange kennis en ervaring 
Duurzame oplossingen 
Snelle service
Flexibiliteit en klantvriendelijkheid 
Bewuste besparing 

KIEST U VOOR 
SCHENK RECYCLING,  
DAN KIEST  U VOOR:  

DUURZAAM

Schenk Recycling is een bedrijf dat 
heel bewust keuzes maakt die zowel
efficiënt als ecologisch zijn.

DURVEN ZI JN 

Zo wordt er aan de ene kant gebruik gemaakt
van nieuwe technieken en moderne machines,
die het milieu en grondstoffen sparen. En aan
de andere kant is het nieuwe bedrijfspand
een oud gebouw, dat na een grondige
verbouwing een tweede leven kreeg.
Duurzaamheid staat voorop, ook in de
contacten en relaties die door Schenk
Recycling echt worden gekoesterd. 

RECYCLING

Schenk Recycling heeft hiervoor stapelbakken
of containers van 1 tot 40 m3, die op verzoek
geplaatst en gehaald kunnen worden.
Daarnaast kan Schenk Recycling ook alleen
ingeschakeld worden voor het transport van
afval en uiteraard de verdere verwerking
ervan.

MAKKELI JK  MAKEN

Grote hoeveelheden afval kunnen direct
worden verzameld in bakkenPROFITEER

VAN ONS NETWERK

De relaties die Schenk heeft opgebouwd met
haar afnemers, zorgt voor scherpe prijzen.
Onze bedrijfsactiviteiten zorgen voor een
zuiver eindproduct, waar onze afnemers een
goede prijs voor willen betalen. 
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CONTACT  

schenk recyc l ing  
Bolderweg 22  
1332 av  a lmere   

Te lefoon:  036 540 93  66     
in fo@schenk-recyc l ing .n l
www.schenk-recyc l ing .n l   

ALGEMEEN

PAPIER & PLASTIC
Joost  Schenk 
06  -  41239653
joost@schenk-recyc l ing .n l  

METALEN 
Steven Schenk 
06  -  41239653
Steven@schenk-recyc l ing .n l  

ADMINISTRATIE
schenk recyc l ing  
Bolderweg 22  
1332 av  a lmere   

Te lefoon:  036 540 93  66     
adminis trat ie@schenk-recyc l ing .n l
www.schenk-recyc l ing .n l   
 
KvK   59887036

Openingst i jden
Ma t /m Vr i j            08 :00  -  17 :00
Zaterdag              08 :00  -  12 :00


