Wat mag er bij plastic, blik en pak?
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PLASTIC

PAKKEN

Leeg verpakkingsafval

Leeg, plat gevouwen met gesloten dop

 lessen van frisdrank, water, melk, azijn
F
Knijpflessen van sauzen, olie
Flacons van wasmiddelen, shampoo, zeep
Bekers van yoghurt, vla, ijs
Bakjes van patat, salade, groente, fruit
Kuipjes van boter, saus, smeerkaas
Verpakkingen van kaas, vlees, vis
Verpakkingen van tandenborstels, schroefjes,
speelgoed (blisters)
Tubes van gel, bodylotion, tandpasta
Folies van tijdschriften, reclamefolders
Zakken van pasta, rijst, brood, snoep
Plastic tasjes, zakjes
Plantenpotjes

• Pakken van vruchtensappen, water, wijn
• Pakken van melk, vla, yoghurt
• Pakken van soep, pastasaus

blik
Leeg verpakkingsafval
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Drankblikjes
Bierdopjes
Stalen siroopflessen
Conservenblikken
Aluminiumfolie en -schalen
Waxinelichtcupjes

Wat mag er bij GFT?
GFT
Natuurlijk afval

• Schillen en resten van groenten,
fruit en aardappelen
• Etensresten (inclusief visgraten,
schelpen en vleesbotjes)
• Brood
• Kaaskorsten zonder plastic
• Eierschalen
• Pinda- en notendoppen

• Theezakjes, koffiepads en filters
met koffieprut
• Snijbloemen en kamerplanten
• Mest van kleine huisdieren zoals
konijn en hamster
• Onkruid, klein snoeiafval,
gemaaid gras en bladeren

Ga voor meer informatie naar indegoeiebak.nl

Wat mag er bij papier?
Papier
Papier en karton (droog en schoon)

• Eierdozen, wc- en keukenrollen
• Cadeaupapier, wenskaarten
• Kassabonnen, post-its, notities,
boodschappenlijstjes
• Enveloppen, ook met venster
(zonder noppenfolie)
• Fax- en kopieerpapier
• Schrijf- en tekenpapier
• Oude kranten en tijdschriften
• Kapotte lees- en stripboeken
• Reclamefolders (zonder de
plasticverpakking)

• Kartonnen dozen
• Kartonnen en papieren verpakkingen
van hagelslag, thee, rijst, koek,
diepvriespizza, bier
• Kartonnen wikkels van maaltijdsalades
en desserts
• Kartonnen verpakking van mascara,
crème, parfum, medicijnen
• Papieren zakken en draagtassen

Wat mag er bij restafval?

restafval
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Chipskokers
Chipszakken
Pakken van babyvoeding
Medicijnenblisters
Koffieverpakkingen
Kauwgom
Pizzadozen met etensresten of vet
Nat en/of vies papier en karton zoals
bakpapier
• Gebruikte zakdoekjes, tissues,
keukenpapier
• Luiers, maandverband, tampons en
incontinentiemateriaal

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scheermesjes
Spuitbussen (slagroom, haarlak, deodorant)
Stofzuigerzakken en inhoud
Vogelkooizand
Kattenbakkorrels zonder keurmerk
Hydrokorrels
Enveloppen met plastic bubbeltjes
Geplastificeerd papier en karton en foto’s
Ordners, opbergmappen en ringbanden
Kurken
Vulmateriaal van kussen en knuffels
As uit asbak, haard en barbecue

Ga voor meer informatie naar indegoeiebak.nl

