
Gebruikt 
frituurvet?
Wij komen het halen! Wij betalen een 
goede prijs voor uw oude frituurolie. 

een Olthuis. dienst

Mogen wij uw 
frituurvet ophalen  
en recyclen?
Neem snel vrijblijvend contact op met  
Olthuis Recycling via e-mail/telefoon  
of app ‘vet info’ + uw naam naar

(06) 4714 9975

+31 (0) 321 38 11 66

info@olthuisrecycling.nl

www.olthuisrecycling.nl



Zorgeloze  
afvoer van  
oud frituurvet
Olthuis draagt er zorg voor.

Wilt u op een nette manier van uw frituurvet 

af en daarbij ook geld verdienen? Olthuis 

Recycling draagt zorg voor de professionele 

afvoer en verwerking van afgewerkt 

frituurvet in heel Nederland.

Altijd gratis emballage in  
de afmeting die u wenst.

Hoe wij werken
Alle stappen op een rij.

1 plaatsing

Nieuwe klant? Wij 

brengen de schone 

en lege ton bij u.

2 ton vol?

Bel, mail of app 

Olthuis.

3 ophalen

Wij halen de volle 

ton op en plaatsen 

een schone ton.

4 afbreken

We rekenen direct af of 

storten het geld op uw 

rekening. U ontvangt 

altijd een bon voor uw 

administratie.

5 vervoer

Alle gegevens 

worden digitaal 

geregisteerd.

6 verwerking

In onze vetsmelterij 

wordt het oude 

vet verwerkt tot 

grondstof voor 

biodiesel.



Olthuis voor 
grootverbruikers 

Kiest u als maatschappelijk verantwoord 

producent van levensmiddelen voor een duurzame, 

maar ook effectieve oplossing voor het gebruikte 

frituurvet? Dan is Olthuis Recycling uw partij.

ISSC-certificaat

Als gemotiveerd deelnemer aan het 

duurzaamheidsprogramma ISCC behoort Olthuis 

Recycling tot de schoonste schakels in de keten 

voor recycling van frituurvet tot biobrandstof.

Een duurzame partner die meedenkt

U kunt uw frituurvet verzamelen in diverse 

standaard emballages, maar desgewenst 

stellen we u ook speciale op maat gemaakte en 

HACCP-gekwalificeerde rvs-tanks of andere 

opslagmiddelen ter beschikking. 

Olthuis voor  
de horeca 

Wat krijg ik voor het oude vet?

Olthuis Recycling heeft een fijnmazig netwerk voor 

het ophalen en afvoeren van oud frituurvet in heel 

Nederland. Omdat we tóch al overal komen en het 

oude frituurvet efficiënt verwerken voor hergebruik 

kunnen we u een uitstekende prijs betalen. U krijgt 

het geld direct contant of wij storten het op uw 

rekening. 

Wat gebeurt er met het oude vet?

Olthuis Recycling gebruikt uw oude frituurvet 

als grondstof voor biodiesel: groene brandstof 

geschikt voor elke dieselmotor. Uw frituurolie 

aan Olthuis verkopen is dus een zeer duurzame, 

‘groene’ manier om geld te verdienen.

Hoe vaak komen jullie langs?

We kunnen een vaste frequentie afspreken, maar u 

kunt ons ook gewoon oproepen, met een telefoontje, 

via WhatsApp of onze speciale VetApp. Onze 

voertuigen rijden continu door heel Nederland, dus 

als uw vetton vol is, komen we in no-time bij u langs.

Schone emballage, kosteloos

Wij plaatsen kosteloos een vetton bij uw bedrijf 

waar u het gebruikte frituurvet in kunt gieten. Is 

de vetton vol, dan geeft u ons een seintje. Op het 

afgesproken tijdstip staan we op de stoep om de 

volle frituurvetton om te ruilen voor een schoon 

exemplaar.

Olthuis voor  
cateraars en ketens

Als verantwoordelijke bij een cateringbedrijf 

of landelijke keten voor de voedselbereiding 

vindt u het prettig om voor de afvoer van uw 

gebruikte frituurvet overal in Nederland te kunnen 

samenwerken met één en hetzelfde bedrijf. Al 

was het maar om de gegevens over het gebruikte 

frituurvet vanuit één bron op een uniforme wijze 

centraal aangeleverd te krijgen. Pas dan kunt u er 

beleid op maken. 

Inzicht in verbruik en kosten

Als u met ons samenwerkt, zorgen wij met 

maandelijkse rapportages en overzichten van de 

ingezamelde volumes dat u steeds precies weet 

hoeveel frituurvet waar ingezameld is. Zo hebt u 

uitstekend inzicht in verbruik, kosten en vergoedingen 

op het gebied van frituurvet in al uw vestigingen.



Olthuis Recycling is 
een landelijk opererend 
familiebedrijf met 40  
jaar ervaring in:

•  Inzameling en verwerking van swill/organisch keukenafval
•  Inzameling/verwerking van afgewerkte frituurolie en -vet
•  Ledigen/reinigen van vetafscheiders, septic- en swilltanks
• Levering en installatie van vetafscheiders en swilltanks
• Advies, installatie en onderhoud

Vertrouw op 
Olthuis Recycling
Familiebedrijf met 40 jaar ervaring.

Duurzaam  
bezig met 
Olthuis.

Bel +31 (0) 321 38 11 66

U kiest Olthuis voor het gemak, de goede service, de prima  

vergoeding... en omdat u een warm hart hebt voor het milieu. Uw oude 

frituurolie is grondstof voor biodiesel. Dus u bent lekker duurzaam bezig.

‘ Perfect  
geregeld’ 
 
Als we bellen om een afspraak te 
maken staan vriendelijke mensen 
ons te woord. Perfect geregeld, 
schoon en opgeruimd bij vertrek. 
 
Restaurant An d’Olde  
Putte in Goor

Zij gingen u voor
Klanten vertellen.

‘ Een klant,  
geen nummer’ 
 
Prima familiebedrijf, al jarenlang 
komen ze bij ons. Hier ben je nog 
gewoon klant en geen nummer. Ga 
zo door mensen! 
 
Stenden University  
in Emmen

‘ Woord  
is daad’ 
 
Prima service, vriendelijk 
personeel, korte respons- 
tijden, woord is daad. 
 
 Restaurant De Kaap  
op Urk

98 10 83


