
Duurzaam verdienen met 
Roof2Roof bitumenrecycling
n Lage afval- en verwerkingskosten

n Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

n Deel uitmaken van een specialistennetwerk

voor dakbedekkingsbedrijven 
en sloopbedrijven



Roof2Roof: iets voor u!

Oude bitumen daken recyclen tot nieuw bitumen. Dat is het principe van Roof2Roof. Steeds meer specialis-

ten sluiten zich bij het Roof2Roof netwerk aan. Roof2Roof specialisten profiteren namelijk van lagere afval- 

en verwerkingskosten. Bovendien draagt Roof2Roof bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en 

aan duurzaamheid. Wilt u ook deel uitmaken van het Roof2Roof specialistennetwerk? Meld u dan aan om 

Roof2Roof specialist te worden. Hieronder staat hoe.

Wat zijn de voordelen?

Roof2Roof specialist worden heeft voordelen voor uw onderneming:

Lagere afval- en verwerkingskosten

Schoon bitumen dakafval dat voldoet aan de Roof2Roof criteria en daarmee dus geschikt is voor bitumen-

recycling, kan tegen een gereduceerd tarief worden afgevoerd. U bespaart hiermee aanzienlijk op de afval- 

en verwerkingskosten en geeft oude dakbedekking een nieuw leven.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Met de Roof2Roof werkwijze draagt uw organisatie bij aan het sluiten van de kringloop van bitumen da-

ken. Fossiele grondstoffen worden bespaard en de uitstoot van CO2 wordt gereduceerd. Iedere Roof2Roof 

specialist werkt volgens de Roof2Roof methode en ontvangt een MVO-certificaat. Zo kunt u aantoonbaar 

maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Professioneel netwerk

Naast milieuvoordelen biedt Roof2Roof ook andere voordelen voor uw organisatie. Door u aan te sluiten 

bij Roof2Roof maakt u onderdeel uit van een professioneel netwerk op het gebied van bitumen daken, het 

gebruik en de recycling ervan. Roof2Roof biedt u bovendien direct toegang tot dakeigenaren en andere 

ketenpartners. Als Roof2Roof specialist maakt u gebruik van het online Roof2Roof platform en ontvangt u 

het Roof2Roof specialistenlogo voor uw eigen communicatie. Op www.roof2roof.nl vindt u een overzicht 

van alle voordelen van gecertificeerde Roof2Roof specialisten.

Wanneer kunt u Roof2Roof specialist worden?

Roof2Roof stelt natuurlijk voorwaarden aan de kwaliteit van en de samenwerking tussen de specialisten uit 

het Roof2Roof specialistennetwerk. Heeft u interesse? Dan nodigen wij u graag uit voor een oriënterend 

gesprek. Op roof2roof.nl kunt u het aanvraagformulier voor Roof2Roof specialist invullen. Wij nemen dan 

zo snel mogelijk contact met u op voor het maken van een afspraak.

Contactgegevens:

Roof2Roof

088-6002600

www.roof2roof.nl

info@roof2roof.nl
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