
   Collectieve Afvalinzameling

Collectieve afvalinzameling is van groot belang op de bedrijventerreinen. 
Door samen te werken wordt de overlast van afvalwagens verminderd en 
worden over de tarieven goede afspraken gemaakt. West werkt samen 
met de Milieudienst Gemeente Groningen in samenwerking met Virol 
Recycling.

U krijgt een vrijblijvend advies over het duurzaam verwerken van uw 
afvalstromen. Kortom met een contract met de Milieudienst of Virol 
Recycling en een lidmaatschap van bedrijvenvereniging WEST haalt u 
voordeel uit uw afval.

Contact Milieudienst:
Mevrouw D. Griemink, 050-3671265 of Dina.Griemink@groningen.nl

Contact Virol Recycling:
De heer S. van der Veen, 0597 591 526 of vanderveen.s@virol.nl

   Collectieve Beveiliging

Beveiliging van uw en de gezamenlijke eigendommen, voorkoming van 
inbraken en veiligheid voor uw personeel staan hoog op de agenda van 
WEST. Daarom wordt samengewerkt met BBOG (samenwerkingsverband 
tussen de gemeente Groningen, Politie, Brandweer en de 
bedrijvenverenigingen). BBOG werkt samen met Cruon Beveiliging en 
Preventief Veiligheidsdiensten. Cruon Beveiliging verzorgt de collectieve 
surveillance op de bedrijventerreinen.
 
Daarnaast kunnen leden van WEST gebruik maken van aanvullende 
diensten van Cruon Beveiliging en Preventief Veiligheidsdiensten met 
gebruik van de collectief overeengekomen korting.

Voor informatie over de diensten van Cruon Beveiliging kunt u contact 
opnemen de heer H. Rump, telefoonnummer 050-7600650 of info@cruon.nl

Voor informatie over de diensten van Preventief Veiligheidsdiensten kunt u 
contact opnemen met de heer J. Kruizenga, telefoonnummer 050-5878794 
of info@preventief.eu

Ledenvoordeel

voor en door ondernemers,
gezamenlijk sterker!



   Energie

WEST heeft het Energieakkoord  ondertekend, waarmee zij de 
energietransitie in uiterlijk 2035 willen realiseren, te monitoren en 
waar nodig te versnellen. In het kader hiervan is de WEST een aantal 
samenwerkingsverbanden aangegaan met onder andere;

Grunneger Power
Grunneger Power is een energiecoöperatie uit Groningen die groene 
energie opgewekt dóór Groningers, vóór Groningers. Samen met 
Grunneger Power initieert WEST projecten voor haar leden op gebied van 
Groene Stroom

Fudura/ STEK
Samenwerking met Fudura, Greenflux en Alfen-ICU om een goede dekking 
van laadpalen te realiseren.

Sameen
Samenwerkingsverband met Sameen, Engie Services en WEST m.b.t 
onderzoek en realisatie van energiebesparende oplossing voor MKB+ 
bedrijven 

   WEST werkt nauw samen met de volgende bedrijven:

voor en door ondernemers,
gezamenlijk sterker!

Ledenvoordeel


