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Vrijwel alle 8 locaties van BRC en haar dochterondernemingen beschikken over
zeer uitgebreide mogelijkheden en vergunningen voor de op- en overslag van
een grote verscheidenheid aan producten.

BRC: Uw partner voor
secundaire grondstoffen

De BRC-locatie
Vondelingenplaat:
36 ha. groot

Onder andere op onze locaties
Vondelingenplaat in Rotterdam
en TOP-Moerdijk kunt u terecht
voor het tijdelijk opslaan van:

• Vervuilde grond
• Secundaire- en

primaire bouwstoffen

• Baggerslib
• Diverse andere afvalstoffen
(in overleg)

Verder kunt u op al onze locaties terecht voor het storten van
steenachtig Bouw- en Sloop
afval (BSA) en teerhoudend
asfalt. Daarnaast leveren wij,

vanaf onze locaties diverse soorten granulaat in elke gewenste
korrelgrootte voor toepassing in
de grond-, weg-, en waterbouw,
de beton- en asfaltindustrie.

Diverse locaties in
Nederland
De locaties van BRC zijn logistiek zeer goed gespreid over
Nederland. Dankzij ons goed
gekwalificeerde personeel,
ons eigen materieel en onze
vergunningen kunnen wij op
een verantwoorde wijze zeer
uiteenlopende materialen in
opslag nemen.

Diverse locaties van BRC zijn
direct aan vaarwater gelegen
waardoor laden en lossen van
binnenvaart- of zeeschepen
mogelijk is. De betreffende locaties beschikken hiervoor over
eigen materieel van voldoende
capaciteit.
Het laden en lossen van schepen en het eventuele transport
kunnen wij daarom geheel in
eigen beheer uitvoeren.

Alles in één hand
BRC en haar dochterondernemingen beschikken over een
zeer uitgebreid wagenpark.

Een 550 meter
lange kade voor
zee- en binnenvaartschepen

Vanzelfsprekend kunt u op onze
locaties terecht met uw eigen
vervoer. U kunt ook de verwerking, het transport en de even-

tuele leverantie in één hand
houden. In dat geval kunnen wij
op een zeer efficiënte wijze het
transport voor u verzorgen.

Vervoer van allerhande
bulkstoffen
BRC is zeer ervaren in het
transport van bulkstoffen. Ons
wagenpark is dankzij lekvrije
laadbakken en afdekkleppen
bij uitstek geschikt voor het
transporteren van bulkmateriaal
zoals licht- of zwaar vervuild
puin, zand, grond e.d. Uiteraard

BRC is een dynamische en innovatieve onderneming; deze informatie
is daarom onderhevig aan nieuwe
ontwikkelingen en mogelijkheden.
Neemt u voor alle actuele mogelijkheden contact met ons op.
BRC heeft vestigingen in o.m.:
Rotterdam, Alphen aan den Rijn,
Moerdijk, Utrecht, Heerhugowaard,
Heerenveen, Venlo en Zaandam.

Hoofdkantoor:
Vondelingenplaat 17,
3196 KL Vondelingenplaat Rt.
T: +31 (0)10-4724080
F: +31 (0)10-4724090
E: info@bentumrecycling.nl
www.bentumrecycling.nl

beschikken wij hiervoor ook
over de noodzakelijke vergunningen.

