BEWAAREXEMPLAAR

EERSTE
HULP
BIJ AFVAL SCHEIDEN
Afval scheiden, gewoon doen!
BIJ HET GFT

IN DE GLASBAK

#	Hierbij kunnen ook
al uw etensresten

#	Deksel, dop of kurk
mag mee.

Uit de keuken:
-	Etensresten (gekookt,
gebakken, rauw)
- Visgraten
- Vleesbotjes
- Eierschalen
- Kaaskorsten
-	Doppen van pinda’s en
noten
- Schillen van groente en fruit
- Thee en theezakjes
-	Koffiedik, koffiefilter, koffiepads
(geen cups)
- Keukenpapier
Uit de tuin:
- Blad
- Dode planten
- Gras
- Kleine takken
- Onkruid
- Restjes tuin- en potgrond
-	Plantenpotten van organisch
materiaal
Overig:
- Bloemen en planten
-	Kattenbakkorrels met
Milieukeur
- Mest van kleine huisdieren
-	Zakken/verpakkingen met
het kiemplantlogo.

- Flessen en flesjes van glas
-	Potjes van doorzichtig
glas (bv crèmepotjes)
- Deodorant rollers van glas
-	Potten en vazen van glas (geen
keramiek)

FRITUURVET
Giet gebruikt frituurvet in de
originele verpakking of een
oude plastic fles. Lever dit in bij
één van de inzamelpunten
bij u in de buurt. Gebruikt frituurvet en bakolie wordt verwerkt tot
schone biobrandstof.

Gooi het NOOIT door de wc
of bij het restafval!
Meer informatie en inzamel
adressen: www.vetrecyclehet.nl.

BIJ HET PMD

(Plastic, Metaal- en Drinkverpakkingen)

#	Verpakkingen van plastic,
metaal en gelamineerd karton
gaan bij het PMD
-	Bakjes voor salade, groenten en
fruit
-	Bekers voor yoghurt, vla en ijs
-	Borden, bakjes en schaaltjes
van aluminium
-	Blisterverpakkingen
(zoals van tandenborstels,
scheermesjes)
-	Drankblikjes en
conservenblikken
- Drinkpakjes
-	Flacons voor shampoo,
zeep, wasmiddelen
-	Plastic flessen voor frisdrank,
water, melk, drinkyoghurt
-	Plastic flessen voor olie, azijn
-	Folies (zoals de plastic
verpakking om een tijdschrift)
- Knijpflessen
-	Kuipjes voor boter, saus en
smeerkaas
- Pakken voor soep en sauzen
-	Pakken voor sap, water en wijn
-	Plastic doppen en metalen
deksels
-	Plastic plantenpotjes,
kweekbakjes
- Plastic zakken en zakjes
-	Tubes voor gel, crème en
tandpasta
-	Verpakkingen van kaas,
vlees en vis
-	Zakken voor pasta, rijst en snacks
-	Géén chips- en koffiezakken

BIJ HET
OUD PAPIER
EN KARTON
#	Alles van papier en karton
dat droog en schoon is
- Boeken, brochures, gidsen
- Bonnetjes, kaartjes
- Cadeau- en inpakpapier
- Eierdozen
-	Enveloppen (ook met venster)
-	Kranten, tijdschriften en
folders
-	Pakken (hagelslag, thee, rijst)
-	Pizzadozen van diepvriespizza’s
- Print- en kopieerpapier
- Reclamedrukwerk en folders
- Schrijf- en tekenpapier
-	Verpakkingen van papier/karton

BIJ TEXTIEL
#	Alles van textiel en leer.
Ook kapot en incompleet.
Wel droog en schoon.
- Kleding
-	Schoenen, laarzen, gympen en
sandalen (per paar gebonden)
- Gordijnen en vitrage
-	Dekbedhoezen, lakens en
dekens
-	Handdoeken, washandjes,
theedoeken
-	Dassen, riemen, tassen,
hoeden en petten

WWW.MIJNAFVALWIJZER.NL

