
Check bij twijfel het AfvalABC via de gratis app Afvalwijzer.

• Flacons voor wasmiddelen, shampoo, schoonmaakmid-
delen en zeep

• Plastic bekers van yoghurt, slagroom, kwark, vla en ijs
• Plastic bakjes/verpakkingen van fruit, salade, vis, kaas
of vlees (geen piepschuim)

• Zakken voor pasta, rijst, brood, snoepgoed, chips etc.
• Kuipjes voor boter, saus en smeerkaas
• Plastic flessen voor frisdrank en water (let op: op grote
en kleine plastic flesjes zit statiegeld. Gooi deze niet
weg, maar lever ze in.)

• Plastic (knijp)flessen voor olie, azijn, sauzen etc.
• Plastic tasjes en zakjes 
• Folies van tijdschriften en reclamefolders
• Tubes voor bijvoorbeeld gel, bodylotion en tandpasta
• Plastic potjes voor gel en vitamines
• Plastic verpakkingen van bijvoorbeeld tandenborstels en
schroefjes

• Wegwerpbekertjes (plastic en papier met coating)
• Plastic plantenpotjes (behalve zwarte)
• Plastic om groente, brood, rollen wc-papier, doosjes
thee, sigaretten, bloemen enzovoort (ook: cellofaan)

• Lege verpakkingen van chemische middelen zoals een
lege terpentinefles of lege gootsteenontstopper.

WEL/NIET bij het PMD
Plastic WEL

• Beschermingsmiddelen tegen corona 
(handschoenen, schorten en mondkapjes)

• Piepschuim verpakkingen (bakjes van fastfood, 
vleesschaaltjes, vulling van dozen) 

• Luiers en incontinentiemateriaal
• Spuitbussen met of zonder restant
• Verpakkingen groter dan 5 liter
• Verpakkingen van bioplastic met kiemplantlogo 
(let op: deze mogen niet bij het gft)

• Lege verfblikken en verfemmers
• Netjes van sinaasappels, limoenen, citroenen
• Landbouwplastic, vijverfolie, worteldoek 
(grote stukken naar milieupark)

• Zwarte plastic plantenpotten
• Verpakkingen van PVC
• Koffiecupjes
• Kitkokers
• Make-up

BIJ HET RESTAFVAL

• Verfblikken en verfemmers met restant  
• Spuitbus met verfrestant 
• Verpakkingen met chemische 
inhoud (zoals terpentine)

• Batterijen
• Potjes en doordrukstrips voor medicijnen

BIJ KCA

• Grote stukken kunststof (zoals speelgoed, tuinstoelen) 
en piepschuim

• Emmer (geen verpakking)

NAAR HET MILIEUPARK

• Metalen deksels en doppen
• Theelichtcupjes
• Stalen siroopflessen
• Lege drankblikjes (bier, frisdrank, chocomelk)
• Lege conservenblikken (soep, groente, knakworst, vis,
kattenvoer, hoeft niet schoon te zijn)

• Aluminium schaaltjes van levensmiddelen
• Plastic waar een laagje metaal of aluminium tegenaan
geplakt zit (koffiepakken, doordrukstrips van kauwgom)

Metaal en blik WEL

• Kartonnen pakken voor bijvoorbeeld 
vruchtensappen, melk en pastasaus.

Drinkpakken WEL

Op deze pagina vindt u een aantal voorbeelden. Kijk voor meer informatie op www.mijnafvalwijzer.nl.

• composteerbare gft-inzamelzakken met Kiemplantlogo 
of OK-compostlogo

BIJ GFT EN ETENSRESTEN


