
Second opinion biedt inzicht

Wilt u inzicht in besparingen op uw afval of zelfs in mogelijke 

inkomstengeneratie hiervan? Maak dan gebruik van de Tauw 

‘second opinion’ van de huidige afvalcontract(en) aan op ‘no 

cure, no pay’ basis.  Wij brengen voor u beste mogelijkheden 

voor hergebruik van de afvalstoffen en reststoffen die in de 

markt beschikbaar zijn in kaart en geven hierover doelgericht 

advies. 

Voordelen van de second opinion

• Kostenbesparing 

• Een compliance-check op de wet- en regelgeving voor uw 

afvalbeheer

• Signalering van kansen om duurzamer of meer circulair te 

opereren 

Audit en analyse op locatie

• Analyse van uw bedrijf: in compliance op het gebied van 

afval

• In kaart brengen van risico’s die zich manifesteren door 

de vorm van het afvalcontract (zoals eigendomsaspecten, 

aansprakelijkheden en imago)

• Beoordeling van (goedkopere) alternatieven voor de 

afvalstromen 

• Beoordeling van quick wins op het  

gebied van afval en/of afvallogistiek

No cure, no pay voorwaarden

• De kosten van de second opinion 

zijn EUR 2.500,- (excl. BTW). 

• De second opinion analyse betreft 

analyse van het afvalcontract van één 

locatie. 

• Indien de aangedragen (potentiële) besparin-

gen binnen een termijn van drie jaar niet groter zijn dan 

de door u te maken investering van EUR 2.500,- (excl. 

BTW) voor de second opinion, dan brengen wij geen 

kosten in rekening: no cure, no pay. 

• De kosten de second opinion worden wel in rekening 

gebracht als de potentiële besparingen die inzichtelijk zijn 

gemaakt naar aanleiding van de second opinion niet  

binnen redelijke termijn worden geëffectueerd. 

• De second opinion van uw afvalcontract kan tot en met 

31mei 2019 worden aangevraagd.

www.tauw.nl

Wat brengen uw afvalstoffen op? 
Second opinion van uw afvalcontract op basis van ‘no cure, no pay’

31 mei2019

 Actie geldig t/m

Vraag direct uw second opinion aan! 

Jurgen Ooms

 

E:  jurgen.ooms@tauw.com

M: +31 65 31 66 74 8.


