
Samen onderweg 

naar een duurzame toekomst



Sinds

1925

Een echt Rotterdams bedrijf. Karakter. Doorzettingsvermogen. 
Inzicht. Daarmee wordt Metalimex getypeerd. Met ruim 90 jaar 
ervaring heeft het familiebedrijf Metalimex een zeer gedegen 
netwerk om zich heen gebouwd. 

Profiteer van het netwerk
De relatie die Metalimex heeft opgebouwd met de afnemers zorgt voor de 

beste prijzen in metalen. Onze medewerkers verwerken de ontvangen metalen 

handmatig. Dit zorgt voor een zuiver gesorteerd product waar de afnemers 

van Metalimex een goede prijs voor betalen. Dit ziet u terug in onze hoge 

metaalprijzen.

Gaat het alleen om de prijs?
Uiteraard niet. Ons familiebedrijf heeft tot doel om op een prettige en eerlijke 

manier zaken te doen. Wij bouwen aan langdurige relaties met bedrijven, 

waarbij zowel u als wij tevreden zijn met de prijs, leveringen, persoonlijke 

benadering en service.



Innovatief 

& duurzaam

Wij gaan zorgvuldig om 

met de grondstoffen die de 

aarde ons biedt. Samen met 

toeleveranciers, afnemers en 

medewerkers werken we hard 

aan het verkleinen van onze CO2 

uitstoot en het vergroten van onze 

positieve impact op het milieu 

en de maatschappij. Tegenover 

de energie die het kost, levert 

recyclen een grote milieuwinst op. 

Containerservice

Metalimex biedt een efficiënte oplossing voor haar reststromen. Ontzorgen is hier-

bij ons uitgangspunt, waarbij we een zo hoog mogelijke opbrengst van uw ferro of 

non-ferro schroot realiseren. Korte lijnen, flexibiliteit, transparante prijsstellingen en 

adequate afhandelingen kenmerken onze dienstverlening.

Kiest u voor Metalimex, 
dan kiest u voor: 

✔ Snelle betaling
✔ Optimale prijzen
✔ IJzersterke service
✔ Solide en betrouwbaar
✔ Innovatief en duurzaam

Voor meer 

informatie

Metalimex Metaalhandel
Overschieseweg 68
3044 EG Rotterdam

Telefoon 010-462 4232
Fax 010-415 9388 
algemeen@metalimex.nl
www.metalimex.nl
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Kwaliteit, veiligheid 

& zekerheid

Metalimex is in het bezit van de onderstaande 

certificaten.

Keurmerk Metaal Recycling Federatie
Het Keurmerk van de Metaal Recycling Federatie 

(MRF) is de erkenningsregeling voor de metaal 

recycling branche. Het keurmerk waarborgt 

kwaliteit in de praktische bedrijfsvoering van de 

metaalhandel. Zaken als arbo, veiligheid en milieu 

zijn hier belangrijke aspecten in. Wij worden jaarlijks 

getoetst door het MRF en blijven onze kwaliteit dus 

waarborgen om het keurmerk te behouden.

Registratie VIHB
Metalimex is ingeschreven bij de NIWO, Nationale 

en Internationale Wegvervoer Organisatie, op de 

VIHB lijst. Voor bedrijven die zich in Nederland 

bezighouden met het vervoeren, inzamelen, 

handelen en/of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen 

of gevaarlijke afvalstoffen is vermelding op de 

landelijke VIHB-lijst verplicht. VIHB staat voor 

Vervoerder Inzamelaar Handelaar Bemiddelaar.

Contact

& online




