REYM B.V.
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.

Sinds de start in 1953 is REYM B.V. uitgegroeid tot een

benodigde ervaring om u adequaat van dienst te kunnen zijn

landelijk opererende dienstverlener op het gebied van

met reiniging, transport en afvalmanagement.

industriële reiniging, transport en afvalmanagement.
REYM is onderdeel van REMONDIS Maintenance & Services

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

B.V. en heeft naast haar hoofdkantoor in Amersfoort verschil-

en telt meer dan 700 medewerkers die al hun kennis en

lende strategisch door Nederland verspreide vestigingen:

ervaring inzetten om u van dienst te zijn met de beste en

in Amsterdam, Beverwijk, Rotterdam, Sittard, Veendam,

meest efficiënte diensten en technologieën. REYM biedt

Delfzijl, Den Helder, Duiven, Akkrum en Emmen. Met ruim

haar klanten één aanspreekpunt voor alle afval gerelateerde

700 medewerkers en 350 units materieel is REYM een van

activiteiten. Hiermee kunnen de kosten voor activiteiten op

de toonaangevende spelers in de markt. REYM voorziet in

het gebied van afvalstoffen en reiniging worden verlaagd.

het ophalen en afvoeren van afval en verzorgt daarnaast
reiniging, transport, behandeling, recycling, verwerking en

Mensen en materieel van REYM staan zeven dagen per week

opslag van alle afvalstromen.

en 24 uur per dag voor u klaar om aan al uw behoeften op
het gebied van afval en reiniging te voldoen. Onze goed

Wij zijn gespecialiseerd in industrieel reinigen waarbij

opgeleide en ervaren medewerkers bieden klanten profes-

gebruik wordt gemaakt van het modernste materieel en

sionele oplossingen voor alle activiteiten op het gebied van

geavanceerde reinigingstechnieken. Zowel onshore, offshore

reiniging en afvalbeheer (inclusief NORM- en kwikafval).

als onder de grond, zoals rioolreiniging, heeft REYM de

Veiligheid

Ons dienstenaanbod:

Onze medewerkers worden intensief opgeleid en begeleid
om onze dienstverlening op een veilige wijze gestalte te

• Hogedrukwaterstraal techniek

geven. Ook de ontwikkeling van veiligere werkmethoden

• Vacuüm- en vacupresstechnieken

en veilig materieel is een continu aandachtspunt. REYM

• Rioolreiniging, camera-inspecties en rioolherstel

heeft een FPAL-registratie en onderhoudt een gecertificeerd

• Chemisch technisch reinigen

beheersysteem conform VCA Petrochemie, ISO 9001, ISO

• Tanksanering

14001, ISO 45001 en KIWA.

• Grondsanering
• Waterzuiveringsinstallatie

SIR

• Staalsnijden

De Stichting Industriële Reiniging (SIR) heeft tot doel het

• Droogijsstralen

bevorderen en reguleren van veilig werken in de industriële

• Saneren en opruwen beton

reiniging. De stichting zet zich onder andere in voor de

• Gaswassen

ontwikkeling van nieuwe technologieën en richtlijnen op

• Kwik verwijderen

dit gebied. REYM heeft de veiligheid van haar medewerkers

• LSA verwijderen

hoog in het vaandel staan en participeert daarom actief in

• Transport van vaste en vloeibare reststoffen

de SIR.

• Mudplant
• Afvalbewerkingsinstallaties

Beleid

• Verhuur van mobiele opslag

Het beleid van REYM is gericht op continuïteit in dienst-

• Ultrasoon reinigen

verlening, waarbij veiligheid, milieu en kwaliteit absolute

• Reinigen in de Food sector

voorwaarden zijn. REYM streeft naar optimale arbeidsom-

• Decommissioning

standigheden voor zowel haar medewerkers als ingehuurde

• Decontaminatie

derden. De omgeving stelt, mede door snelle veranderingen
op het gebied van informatie- en communicatietechnologie,
steeds hogere eisen aan werknemers. REYM ondersteunt
en stimuleert haar werknemers in kennisvergroting en
ontwikkeling.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Om het milieu zo weinig mogelijk te schaden, heeft REYM
een milieubeleid waarin is opgenomen dat de dienstverlening minimaal voldoet aan alle gestelde wet- en regelgeving.
Verder zorgen wij op alle mogelijke manieren dat onze
werkzaamheden een zo klein mogelijke invloed op het milieu
hebben. Dit trachten wij te realiseren door onze medewerkers voortdurend milieubewuster te maken en onze wagens
uit te rusten met gaswassers en speciale motoren die zorgen
voor een verminderde CO2-uitstoot.

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

