
REYM heeft ruim 65 jaar ervaring in de olie- en gasindustrie 

en meer dan 700 werknemers in dienst, die al hun kennis, 

vaardigheden en ervaring gebruiken om klanten de beste 

en meest efficiënte diensten en technologieën te bieden op 

het gebied van reiniging en afvalbeheer (inclusief NORM- en 

kwikafval). De werknemers vormen de ruggengraat van het 

bedrijf en daarom concentreert REYM zich maximaal op de 

persoonlijke veiligheid en het competentieniveau van haar 

werknemers. 

REYM biedt haar klanten een integrale aanpak van 

industriële reiniging, transport en afvalmanagement. Hierbij 

zorgt REYM voor het inzamelen, verwijderen, reinigen, ver-

voeren, bewerken, recyclen, verwerken en opslaan van afval 

voor alle afvalstromen en reinigingsactiviteiten. 

Reiniging in de olie- en gasindustrie

Klanten hebben één aanspreekpunt voor al hun afval 

gerelateerde activiteiten. Deze integrale aanpak zorgt voor 

controle over de Total Cost of Ownership. 

Mensen en materieel van REYM staan zeven dagen per week 

en 24 uur per dag voor u klaar om aan al uw behoeften op 

het gebied van afval en reiniging te voldoen.

Reiniging bij stilstanden op productieplatforms:

• Vaten 

• Separators 

• Skimmertanks 

• Kleppen 

• Leidingwerk

• Dekken (heliplatforms)

REYM is een industrieel dienstverlener. Wij ontzorgen onze klanten op het gebied van 
industriële reiniging, transport en afvalmanagement, altijd handelend vanuit onze 
missie ‘Industrial Services our concern’ en gedreven door onze kernwaarden.



Reiniging op booreilanden:

• Boorspoelingsysteem 

• Putten

• Testapparatuur voor boorputten 

• Silo’s voor droge stoffen

• Pijpleidingen

Reiniging van tanks op Platform Supply Vessels  

(platformbevoorradingsschepen):

• Reiniging van boorspoeling- en drogestoftanks op  

Platform Supply Vessels

• Automatische tankreiniging

Specialiteiten:

• Decontaminatie van met kwik verontreinigde materialen  

of van materialen met een verhoogde natuurlijke radio- 

activiteit

• Chemische reiniging

• Offshore reiniging voor het ontmantelen en verlaten van 

productie-installaties

Afvalbeheerdiensten voor onshore boorlocaties:

• Transport en bewerking van boorgruis en boorspoeling  

op waterbasis 

• Transport van boorgruis en boorspoeling op oliebasis

• Transport en bewerking van regenwater, vervuild water  

en reinigingsresten 

• Transport en bewerking van huishoudelijk en industrieel 

afval

• Aanvragen voor vergunningen voor de afvoer van regen-

water naar een lokaal rioolstelsel op onshore locaties

Tankverhuurdiensten

REYM bezit ruim 400 gecertificeerde offshore tanks, die 

geschikt zijn voor de opslag en het transport van verschil-

lende soorten chemicaliën en afvalstromen. De verhuurvloot 

van REYM bestaat uit tanks met een inhoud van 2,5 m³,  

4,5 m³, 7 m³, 8 m³ en 20 m³ en uit boorgruiscontainers van 

3,7 m³ en 7 m³, allemaal gecertificeerd in overeenstemming 

met EN 12079, DNV 2.7-1 en Lloyds.  Alle tanks zijn beschik-

baar voor lange of korte huurperioden.

Transport

Met een uitgebreid en modern wagenpark is REYM in staat 

droge stoffen, slib, vloeistoffen en gevaarlijk afval veilig te 

vervoeren. REYM kiest het juiste transportmiddel dat u voor 

uw specifieke afvalmateriaal nodig heeft. Al onze transport-

voorzieningen voldoen aan de strengste milieunormen en 

aan de ADR- en EU-richtlijnen.

Central Mud Plant Emmen (CMP)

Bij CMP produceert REYM alle denkbare soorten boor-

spoeling en productievloeistoffen voor de olie- en 

gaswinningsindustrie.

De totale opslagcapaciteit in silo’s en tanks bedraagt  

5000 m³.

Dankzij de hoge opslagcapaciteit kan CMP onmiddellijk 

boorspoelingen en productievloeistoffen produceren en  

aan u leveren.

Klanten kunnen vloeistoffen die na het boren nog steeds 

bruikbaar zijn aan CMP leveren voor opslag en hergebruik. 

Een unieke kans!

Een ervaren ingenieur voert permanente kwaliteitscontro-

les in ons laboratorium uit en kan u advies geven over de 

productie van nieuwe vloeistoffen.

Afvalmanagement

REYM kan al uw afvalstromen uit productie- of boorinstal-

laties bewerken. Omdat REYM alle benodigde vergunningen 

heeft voor het opslaan, vervoeren en bewerken van alle 

afvalstromen uit de olie- en gasindustrie, kan de beste en 

meest kosteneffectieve oplossing geboden worden voor alle 

afval gerelateerde activiteiten.

NORM-vervuild slib

REYM heeft van de Nederlandse overheid een vergunning 

gekregen voor de bewerking van LSA-/NORM-vervuild slib.

Advies en ondersteuning op afvalgebied

REYM geeft zijn klanten advies over en ondersteuning bij 

het opslaan, vervoeren en verwerken van alle afvalstromen. 

REYM voldoet aan de meest recente wetgeving en biedt 

de beste en meest kosteneffectieve oplossingen voor alle 

afvalstromen.

REYM onderhoudt een gecertificeerd beheersysteem in 

overeenstemming met:

• Tank cleaning (KIWA)

• Safety Checklist for Contractors (VCA) 

• ISO 45001

• ISO 9001

• ISO 14001

• ISO 22000

• FPAL Assessment Certificate

Mocht u nadere informatie 
wensen, dan kunt u contact 
opnemen met één van de 
REYM-vestigingen in uw 
regio.

info@reym.nl // www.reym.nl


