
HYGIËNISCH EN BETROUWBAAR OPHALEN 
VAN DIERLIJKE BIJPRODUCTEN
Voor uw slagerij/beenhouwerij is het belangrijk dat het ophalen en verwerken 
van uw dierlijke bijproducten (categorie 1, 2 of 3) efficiënt en veilig gebeurt. 
Om u hierbij te ondersteunen biedt Rendac u professionele oplossingen aan 
waarbij hygiëne, snelheid en betrouwbaarheid centraal staan.

OPHAALSERVICE SLAGERS

Betrouwbare dienstverlening,
veilige oplossingen
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ONDERDEEL VAN DARLING INGREDIENTS
Rendac is onderdeel van Darling Ingredients Inc., een wereld
speler in de innovatieve en duurzame verwerking van specifieke 
organische reststromen en dierlijke bijproducten met het doel 
om hieraan toegevoegde waarde te geven. De eindproducten 
van Darling Ingredients worden ingezet als natuurlijke 
ingrediënten voor zeer uiteenlopende doeleinden, zoals 
farmaceutische producten, voedingsmiddelen, dier voeders, 
technische toepassingen, meststoffen en bioenergie.

ERVAREN PARTNER
Vele slagerijen/beenhouwerijen maken reeds gebruik van onze 
diensten. Niet voor niets bezoeken wij iedere week ruim 
2.000 adressen door heel België. Bovendien beschikken wij 
over meer dan 75 jaar ervaring. Kiest u voor Rendac, dan kiest 
u voor een betrouwbare partner met een uitstekende prijs/
prestatie verhouding.

DUURZAAM
Ons verwerkingsproces is opgericht om op een veilige, 
hygiënische en betrouwbare manier dierlijke bijproducten 
(slagersafval) te verwerken tot hoogwaardige en natuurlijke 
eiwitten, mineralen en vetten. Deze producten worden 
wereldwijd toegepast in veevoeder, voedsel voor huisdieren, 
meststoffen en technische toepassingen. Eenvoudig gezegd,
uw slagersafval krijgt nog een nuttige toepassing.

DIENSTVERLENING ZOALS Ú DAT WILT
Voor het ophalen van uw containers heeft u twee 
mogelijkheden. Wij komen bij u langs volgens een vaste 
afspraak of op afroep. Dit kan u bij aanvang afstemmen met 
onze klantendienst. 

ERKENDE OPHALER EN VERVOERDER
Als producent van dierlijke bijproducten dient u een 
overeenkomst te sluiten met een erkend ophaler van dierlijk 
afval. Rendac is een vergunde ophaler en verwerker die voldoet 
aan de nationale en Europese regelgeving. Bij iedere ophaling 
ontvangt u een handelsdocument, handig voor uw administratie 
en voor de afrekening achteraf. Deze zal maandelijks gebeuren, 
alle ophalingen worden in één factuur verrekend. U zal dus 
slechts één overschrijving moeten doen.
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Hebt u vragen of bent u benieuwd hoe u de Rendac ophaaldienst perfect kan laten aansluiten op uw werkwijze? 
Neem dan contact op via onderstaand emailadres of telefoonnummer of bezoek onze website voor meer informatie:

Klantendienst Rendac/Sonac    
Fabriekstraat 2   BE9470 Denderleeuw 
T: +32 53 640 234   F: +32 53 640 271   klantendienst@rendac.com

KIEST U VOOR RENDAC, 
DAN KIEST U VOOR EEN 
BETROUWBARE EN 
PROFESSIONELE PARTNER MET 
EEN UITSTEKENDE PRIJS/
PRESTATIE VERHOUDING.

AANBIEDEN VAN DIERLIJKE 
BIJPRODUCTEN
Afhankelijk van uw wensen en beschikbare ruimte maakt 
u een keuze uit één van onze lekdichte containers.
U kunt uw dierlijke bijproducten inzamelen in 
rolcontainers (kliko’s). Indien u nog niet over een kliko 
beschikt, dan is het mogelijk om deze via Rendac te 
bekomen. De kliko’s zijn verkrijgbaar in 140 liter of 
240 liter en voldoen aan de geldende regelgeving.
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