
OptimumOlie.
Nieuw!  Frituurolie inzamelen 
zonder tonnen.

een Olthuis. concept



Olie inzamelen zonder tonnen
wordt. Vergeleken bij dit viezige, vette hoekje van uw keuken of 

binnenplaats biedt de opstelling van een RVS container een bijna 

laboratoriumachtige uitstraling. Strak en clean. Door de stevige ronde 

pootjes kunt u ook de vloer onder de vetcontainer gemakkelijk schoon 

houden.

U kunt lekker doorwerken

Bijkomend voordeel van zowel de lagere frequentie als de simpele manier 

van ophalen is dat het uw dagelijkse bedrijfsprocessen veel minder 

verstoort. Onze medewerkers komen minder vaak bij u over de vloer. En 

áls ze komen, kunnen ze in alle discretie hun werk doen en uw olietank 

leegzuigen. Intussen kunt u gewoon doorgaan met de bereiding van 

heerlijke maaltijden, lekkere snacks of krokant gebakken vis.

Precies wegen, eerlijker vergoeden

Bij het ophalen van halfvolle tot bijna volle vettonnen is het altijd een 

beetje gissen hoeveel kilo u precies inlevert. Het nieuwe systeem maakt 

ook hier een einde aan. De tankwagens die uw frituurolie afzuigen zijn 

voorzien van een geijkt weegsysteem, dat ons nauwkeurig de inhoud laat 

weten. U ontvangt ter plekke een weegticket en krijgt altijd het exacte 

aantal kilo's uitbetaald. De betaling is geheel geautomatiseerd. Binnen 

tien werkdagen staat het bedrag op uw bankrekening.

OphaalApp. Het is zelfs mogelijk de container te voorzien van een sensor, 

die ons via het internet waarschuwt dat een afspraak voor een lediging 

nodig is. Hoe dan ook... er komt geen vetton meer aan te pas! Minder zwaar 

werk voor uw en onze mensen, geen strepen op de vloer, minder onfrisse 

luchtjes en geen risico op verspilling en gevaarlijke glijpartijen.

Minder werk, tot 30% meer vergoeding

Een container heeft een flink grotere opslagcapaciteit dan vettonnen, 

waardoor wij minder vaak langs hoeven te komen. Dat scheelt heel wat 

kilometers, manuren en CO2-uitstoot. Ook kost het leegzuigen van uw 

container minder tijd dan het laden en lossen van volle en lege vettonnen. 

Om nog maar niet te spreken van het tussendoor reinigen van de plastic 

tonnen: een proces dat veel energie kost. Met OptimumOlie. is dat alles 

verleden tijd. En de besparing? Daarvan profiteert ook ú! Door deze nieuwe 

methode kunnen wij u tot wel 30% méér vergoeding geven voor uw oude 

frituurolie!

Schoon geld verdienen

30% extra vergoeding is op zich al fijn. Daarnaast boekt u met 

OptimumOlie. flinke winst op het gebied van hygiëne. De opstelplaats 

voor de ronde blauwe vettonnen is in veel bedrijven een typische 

vuilmagneet. Zeker als er regelmatig wat gebruikte frituurolie gemorst 

“ Met dit nieuwe systeem kunnen wij u tot wel 30% méér 
   vergoeding geven voor uw oude frituurolie ”

Laat u regelmatig uw oude frituurolie ophalen? En hebt u ook 

schoon genoeg van die lelijke, zware en onhandelbare plastic 

tonnen? Dan heeft Olthuis Recycling goed nieuws voor u: een 

innovatief containersysteem dat de vetton overbodig maakt!

OptimumOlie. Frituurolie inzamelen zonder tonnen

Als dé Nederlandse specialist in recycling van organische 

materialen zijn wij altijd op zoek naar manieren om ons werk nóg 

hygiënischer, slimmer, efficiënter en duurzamer uit te voeren. Onze 

nieuwste innovatie is een revolutionair inzamelproces voor gebruikte 

frituuroliën, dat wij introduceren onder de naam OptimumOlie. 

Weg met de vetton, leve de container

Met OptimumOlie. verzamelt u uw frituurolie voortaan in een in 

bruikleen verstrekte container, discreet geplaatst op een vaste plek 

in of nabij uw keuken. Telkens als de container (bijna) vol is, komen 

wij hem leegpompen met een vacuümtankwagen. Dat gebeurt 

volgens een vaste planning, of op uw verzoek via telefoon of onze 

OptimumOlie.



hygiënischer. 
Geen gemorste olie, afgesloten 

tanks, weg met vieze luchtjes 

en ongedierte.

rustiger. 
Minder bezoek in uw keuken, 

discrete afhandeling, u kunt 

lekker doorwerken.

En wel hierom..
OptimumOlie.

schoner. 
Olie in RVS containers. Geen 

lekkende tonnen, oliesporen en 

plakkerige vloeren.

voordeliger. 
Lagere kosten, hoger 

rendement: u ontvangt tot wel 

30% extra vergoeding.

Happyfood.
cafeteria  in Barneveld

"Dit systeem zorgt ervoor 

dat ik minder gedoe heb met 

het wisselen van vettonnen. 

Mijn opslag ziet er netjes uit 

en ik heb nooit meer last van 

overstroomde tonnen."cafetaria & 
eetcafé

restaurant & 
catering 

vishandel & 
visspeciaalzaak

afhaalrestaurant & 
fastfoodketen

duurzamer. 
Minder vrachtbewegingen en 

brandstof, minder stoom- en 

wasbeurten, minder CO2.

eerlijker. 
Digitale, geijkte weging. Elke 

kilo olie telt mee. Uw geld 

binnen 10 dagen gestort. 

hotel & 
leisure

lunchroom & 
on-the-go



Kennismaken en 
inventariseren
We komen bij u langs 

om uw behoefte en de 

mogelijkheden in kaart te 

brengen.

Voorstel en   
installatie
We doen een voorstel 

en na uw goedkeuring 

verzorgen we de plaatsing 

en installatie.

Planning en 
collecteren
Op verzoek, volgens 

planning of als de tank 

zelf online ‘vol’ meldt, 

komen wij langs.

Wegen en 
afrekening
Ons geijkte weegsysteem 

weegt precies hoeveel 

u inlevert. Wij betalen 

binnen 10 dagen.

Zo simpel is het.

Overstappen?

1 2 3 4

Compacte 
combitank
Combineert aftapleiding met 

handmatige inworp.

Tank voor 
aftapsysteem
Voor grootverbruikers met 

aftapleiding aan de frituurwand.

Ondergrondse 
opslag
Biedt veel ruimtewinst. 

Nóg lagere afhaalfrequentie.

...en het kost u niets

U krijgt de container in bruikleen en onze 
monteurs verzorgen de aansluiting  

{totaal een waarde van circa €1.250}. 
U begint dus al vanaf de eerste kilo’s 

met extra verdienen.

Combitank
650 of 1.000 ltr. 

Aftaptank
400, 750 of 1.000 ltr. 

Verzamelinstallatie
op maat

Ondergronds
1.000 - 3.000 ltr. 

Bespaart ruimte...

Onze tanks nemen vanwege hun efficiente 
vorm niet meer ruimte in beslag dan 
uw vettonnen. Heeft u plaats voor 
1 of 2 vettonnen? Dan heeft u ook 
plaats voor een (aftap)tank.



Klanten over OptimumOlie
Zij gingen voor.

Nog meer? www.olthuisrecycling.nl/verhalen

Tevreden.
"We hebben de tanks nu 

een half jaar en zijn zeer 

tevreden. Het vet wordt 

rechtstreeks in de tank 

gepompt, dus geen stank 

meer!  En het wordt altijd 

netjes op tijd opgehaald. En 

binnen 1 week hebben we 

het geld – een goede prijs 

– op de rekening. Olthuis 

is een fijn bedrijf om zaken 

mee te doen."

Eetwinkel Ussen 

en De Heihoek in Oss

Correct.
"Wij hebben sinds 8 

maanden een olietank van 

Olthuis voor afgewerkt vet. 

Dat betekent geen lekkages 

meer, het juiste aantal liters 

meegenomen vet gewogen, 

geen overlopen vetton 

en een correcte betaling 

via de bank. Gewoon 

100% tevreden met deze 

oplossing."

Restaria de Coevering 

in Geldrop

Vlekkeloos.
"We zijn al 20 jaar 

ondernemer in de horeca 

en hebben altijd met het 

oude systeem gewerkt: zelf 

aftappen en vervoeren naar 

de vetton. Toen kwam dit 

systeem van Olthuis dat het 

afgewerkte vet automatisch 

naar de tank pompt. Perfect! 

Alles is potdicht, je ziet geen 

vet. En het werkt vlekkeloos, 

we zijn er echt blij mee!"

Kwalitaria Drachten

Efficiënt. 
“Door verschillende tanks 

aan elkaar te koppelen 

en in te regelen, creëer je 

een efficiënt systeem. Op 

afstand kan Olthuis bepalen 

of de tanks vol zijn. Dus: 

op tijd een telefoontje of 

lediging gewenst is. Zo heb 

je er als ondernemer geen 

omkijken meer naar. Kortom: 

iedereen met een beetje 

volume aan vetten en/of 

oliën kunnen wij dit systeem 

van harte aanbevelen!"

Automatiek Winschoten

“ Hygiënevoordeel, exacte waardes bij    
leegzuigen, minder milieubelasting door   

 lagere ophaalfrequentie

Tevreden.
"Voordelen van een 

ondergrondse tank?

Geen vaten meer, 

1 maal per maand ledigen 

op de afgesproken 

tijd, ruimtebesparing, 

makkelijker inwerpen (de 

juiste werkhoogte), schoner 

en een exacte creditnota.

Vishandel Bram van 

Diermen in Spakenburg

Uitkomst.
"De olietanks zijn echt 

superfijn. We kijken op de 

meter hoe vol ze zijn en 

appen als deze geledigd 

moeten worden. Ze worden 

leeggepompt, zo hebben we 

ook geen vuiligheid meer 

binnen. Echt een uitkomst!"

Het Boothuys 

in Cuijk

Aanrader.
"Wij hebben twee olietanks. 

Die zou ik iedereen 

aanraden! Geen geknoei 

met vet en nooit meer de 

tonnen omwisselen (dat kan 

weleens fout kan gaan als je 

het vergeet)."

Eethoek de Donck 

in Posterholt

”



OptimumOlie
Combitank bij

‘t Seyster 
Friteshuys

“ Zo’n tank is niet 
alleen handig en 
voordelig, maar 

ook esthetisch 
een aanwinst 

in de zaak

Beryl’s Fish 
& Chips

OptimumOlie
Combitank bij

De Viszaak
Deventer

Paul van Gurp
Fastservice 
restaurant

OptimumOlie
Aftapsysteem bij

OptimumOlie
Aftapsysteem bij

Compacte combitank Aftapsysteem

”



Als u Olthuis Recycling volgt, weet 

u dat wij continu nadenken over en 

investeren in maatregelen op het 

gebied van duurzaamheid. 

Dit sluit logisch aan bij onze 

kernactiviteit: het recyclen van 

organisch afval, en dan met name 

vetten en gebruikte organische 

oliën uit de horeca en de 

voedingsmiddelenindustrie. Uw oude 

frituurolie wordt via ons collecte-

netwerk uiteindelijk opgewaardeerd 

tot groene diesel. Het innovatieve 

OptimumOlie-systeem levert een in 

alle opzichten duurzame bijdrage 

aan een schonere aarde en dus aan 

een maatschappelijk verantwoorde 

verwerking van uw oude frituurolie.

Investering in een duurzame wereld
Olthuis.

Frituurolie inzamelen en recyclen 

met het OptimumOlie-concept 

levert minder CO2-uitstoot op. En 

wel om de volgende redenen:

1   We hoeven veel minder vaak langs 

te komen om volle vettonnen om te 

ruilen voor lege. Minder verplaatsingen, 

minder kilometers en dus minder CO2. 

2   We hoeven geen vettonnen meer 

te reinigen. We deden dat met stoom 

en water. Nu besparen we dus veel 

hitte en energie (en dus natuurlijke 

hulpbronnen).

3   Er zijn geen kunststof tonnen 

meer nodig. Deze tonnen hebben een 

beperkte gebruiksduur, terwijl een 

RVS-container duurzamer is. 

Kijk maar...
Minder CO2.



Als nationaal actief 
recyclingbedrijf innoveren 
wij niet om het innoveren. 

Een win–win–
win–situatie.

Geijkt weegsysteem 
Eerlijk is eerlijk.

Bij alles wat we doen, hebben 

wij twee centrale drijfveren. 

Ten eerste moeten onze 

ontwikkelingen en oplossingen 

altijd aansluiten bij de behoeften 

van onze klanten. En ten tweede 

willen we datgene doen wat goed 

is voor de wereld, het milieu en 

de maatschappij. Natuurlijk is 

er ook nog een derde doel: we 

willen als bedrijf groeien en winst 

maken. Maar dat is geen streven 

op zich. Onze ervaring is dat als je 

serieus werkt aan de eerste twee 

doelen, het succes vanzelf komt. 

Zo ontstaat een win-win-win-

situatie.

De wereldwijde behoefte 
aan mobiliteit en transport 
legt steeds meer druk op 
het milieu. 

Samen met onze partners in de 

food- en de transportsector werken 

wij aan bescherming van de aarde 

door optimaal circulair gebruik van 

schaarse grondstoffen. Organisch 

afval uit de food-sector is immers een 

waardevolle en duurzame bron voor 

de productie van nieuwe energie. Wij 

zamelen dit afval in voor opwerking 

tot schone biobrandstof, waarbij 

we de recyclingprocessen blijven 

doorontwikkelen om ze nóg duurzamer 

en efficiënter te maken. Bij al onze 

zakelijke beslissingen en innovaties is 

duurzaamheid de bepalende factor, 

waardoor wij vaak vooruit lopen op de 

wet- en regelgeving. 

Interesse?

Whatsapp of bel Arjan op 06 4714 9975

Of mail naar sales@olthuisrecycling.nl

“ Onze praktijk bewijst dat bedrijfsvoering 
   vanuit een ecologisch en maatschappelijk
   verantwoorde visie ook commercieel een 
   winnende strategie is ”



+31 (0) 321 38 11 66

sales@olthuisrecycling.nl

www.olthuisrecycling.nl

aanbieding ontvangen?

mail of app ‘optimum’ + uw naam naar 

sales@olthuisrecycling.nl of (06) 4714 9975


