
Huis-aan-huis inzameling in de PMD-zak*

Opmerkingen
• Geen plastic bidons vastmaken
 aan de buitenkant van de PMD-zak
• Geen verpakkingen met een grotere  
 inhoud dan 8L

Volg de sorteergids van PMD-verpakkingen (volledig leeg)

• Alle andere plastic verpakkingen (potjes, bakjes, vlootjes) 
• Alle plastic zakken en folies 
• Andere plastic voorwerpen (speelgoed, bloempotten, spuiten) 
• Piepschuim en aluminiumfolie 
• Verpakkingen die giftige of bijtende producten  
 of motorolie hebben bevat

Plastic flessen  
en flacons Niet toegelatenMetalen   

verpakkingen Drankkartons  

*of eventueel via  
het containerpark.

** doe navraag bij uw afvalintercommunale of uw gemeente 
om te weten wat het beste lokale scenario voor dit afval is. 

Alleen plastic flessen en flacons  
en dus geen andere plastic  

verpakkingen of voorwerpen

Ook: spuitbussen van  
voedingsmiddelen en cosmetica,  
aluminium schaaltjes en bakjes,  

metalen deksels en doppen

Bij het restafval werpen**

Samen  Goed sorteren  Beter recycleren



Huis-aan-huis inzameling*

Opmerkingen
•  Plastic folie verwijderen
 van publicaties
•  Samengebonden met
 natuurkoord of in een
 stevige kartonnen doos

** doe navraag bij uw afvalintercom-
munale of uw gemeente om te weten 
wat het beste lokale scenario voor dit 
afval is.

 

Opmerkingen
•  Scheiden van wit glas  

en gekleurd glas
• Volledig leeg
• Geen deksels of doppen

** doe navraag bij uw afvalintercommunale of uw 
gemeente om te weten wat het beste lokale scenario 
voor dit afval is.

Opmerking
Laat niets achter in de buurt van de 
glasbollen. Sluikstorten is strafbaar.

Volg de sorteergids voor glazen verpakkingen en papier-karton

Papier-karton
Transparante glazen
flessen, bokalen en  
flacons

Niet  
toegelaten

Niet  
toegelaten

*of via het containerpark. *of via het containerpark.

Bij het  
restafval werpen**

Bij het  
restafval werpen  
(goed verpakt)**

Papieren zakken en kartonnen dozen,
tijdschriften, kranten, folders, boeken,

schrijf- en printpapier

Geen andere voorwerpen in glas• Vuil of vettig papier en karton 
• Cellofaanpapier en aluminiumfolie   
 en -zakjes 
• Behangpapier

Wit (kleurloos) glas

Gekleurd glas

In de glasbollen werpen*

• Hittebestendig glas (bv. vitrokeramiek) 
• Porselein en keramiek, recipiënten in  
 terracotta
• Opaalglas en kristalglas
• Vlak glas zoals ramen en spiegels
• Alle types van lampen
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