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Bedrijfsprofiel

DUURZAME
AFVALBEHEERDERS

hierop een pasklaar antwoord met een
totaalpakket aan afvalbehandeling.
“Wie met ons in zee gaat, kiest voor een
correcte en snelle service. Vaak nemen
we ‘s ochtends orders aan die we ‘s
namiddag al leveren. Wie bij ons een
container bestelt, krijgt die sowieso
binnen de 24 uur. We mogen gerust
stellen dat service ons visitekaartje is,
en dat aan een goede prijs-kwaliteitverhouding. Bovendien zijn we over
heel België actief, wat zeker voor grote
bedrijven een belangrijke troef is,” stelt
sales manager Roel Lemmens.

Grootste van België

Roel Lemmens & Yves Maes
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T. 013 31 48 66
F. 013 31 48 67
info@containersmaes.be
www.containersmaes.be

Op zijn eenentwintigste startte
Yves Maes met één container;
zestien jaar later telt zijn bedrijf
bijna vierduizend afzetcontainers
en tienduizend rolcontainers, goed
voor het verzamelen, ophalen
en recycleren van circa 650.000
ton afval per jaar. Daarmee is het
bedrijf marktleider in België voor
het segment bouw- en sloopafval.
“Het meest boeiende aan afval is
dat geen enkele afvalhoop dezelfde
is. Afval verandert continu, zowel
op het vlak van materialen als van
mogelijkheden voor eindverwerking. Wij evolueren permanent mee
zodat we eender welke afvalstroom
kunnen verwerken, en dat over heel
België.”

Flexibele service
Het is de opdracht van ieder bedrijf
om duurzaam om te springen met
afvalstromen. Containers Maes biedt

Containers Maes maakt deel uit van de
bedrijvengroep waartoe ook GRCT in
Herenthout en Stallaert Recycling in
Vilvoorde behoren. “We kunnen dus
vlot heel het land bedienen, deels via
de weg, deels via het water. Zo voeren
we vanuit Brussel jaarlijks 350.000 ton
afval per schip af, wat overeenkomt
met minstens één schip per week”,
aldus zaakvoerder Yves Maes. “We
verwerken niet zelf, maar zorgen wel
steeds voor een zo zuiver mogelijk
product dat de eindgebruiker makkelijk kan verwerken. Uiteraard gaat
onze voorkeur uit naar het recycleren van afval, maar bepaalde zaken
worden verbrand, of in het geval van
asbest, gestort.”

Boeiende business
Van houtafval worden bijvoorbeeld
spaanplaten gemaakt, steenpuin
wordt gebroken zodat het geschikt is
voor funderingen en metalen worden
teruggebracht naar de hoogovens.
“Qua eindverwerking zijn er veel
mogelijkheden. Containers Maes
gaat geen enkele uitdaging uit de weg
en evolueert mee met de nieuwste
technieken, wat zorgt voor een zeer
boeiende business.”
“Zit u als bedrijf of als particulier met
een afvalprobleem? Klop dan zeker
bij Containers Maes aan. Wij helpen u
met plezier verder.”
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