Wat is PMD?
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WEL BIJ PMD

Plastic- en Metaalverpakkingen en Drankkartons
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Plastic verpakkingen

Metalen verpakkingen
(blik)

Drankkartons

• Bakjes voor salade, groente en fruit
• Bekers van yoghurt, vla en ijs
(zuivelproducten)
• Blisterverpakkingen (van
bijvoorbeeld tandenborstels)
• Flacons voor wasmiddelen,
shampoo en zeep
• Plastic flessen voor frisdrank, water,
melk, azijn, olie etc.
• Knijpflessen van sauzen
• Kuipjes voor boter, saus, smeerkaas
• Tubes voor gel, crème, tandpasta,
bodylotion etc.
• Verpakkingen van kaas, vlees en vis
• Zakken van pasta, rijst, brood,
snoepgoed etc.
• Deksels van potten pindakaas,
chocoladepasta etc.
• Potjes voor gel, medicijnen en
vitamines
• Folies om tijdschriften en
reclamefolders
• Plastic zakken en tasjes
• Plantenpotjes

• Conservenblikken van soep,
groente etc.
• Drankblikjes
• Aluminium schaaltjes
• Doppen van bierflessen
• Schroefdeksels
• Siroopflessen
• Metalen tubes
• Cups van waxinelichtjes

• Kartonnen pakken van (karne)melk,
vla en yoghurt (zuivelproducten)
• Pakken van soep en pastasaus
• Pakken en pakjes voor frisdrank,
vruchtensappen, water en wijn
• IJs- en milkshakebekers

Zorg dat alle verpakkingen LEEG zijn.
Let op: de verpakkingen moeten leeg zijn! Stop er ook geen ander verpakkingsafval in, want dan kunnen we het afval
niet scheiden. Doppen en deksels mogen blijven zitten. Bij conservenblik de deksel naar binnen buigen. De drankkartons graag platvouwen en de dop er weer op draaien.

• Iets anders dan verpakkingen
• Verpakkingen met inhoud (restafval)
• Koffiecups (restafval)
• Gecombineerde verpakkingen van plastic en metaalfolie:
	chipszakken, soepzakken, doordrukstrips van pillen,
kauwgom (restafval)
• Foamverpakkingen: 				
fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes (restafval)
• Spuitbussen van slagroom, deodorant en haarlak
(restafval)

• Verpakkingen van chemisch afval:
kitkokers, terpetineflessen, verfblikken (chemisch afval)
• Medisch afval:
injectienaalden (chemisch afval), stomazakken (restafval)
• Andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen:
	speelgoed, tuinstoelen, wasmanden (kringloop of
milieustraat)
• Opblaasbaar zwemspeelgoed (milieustraat)
• Piepschuim (milieustraat)
• Landbouwfolies (bedrijfsafval)

Wat ook niet bij PMD hoort zijn de overige afvalsoorten zoals GFT, papier en karton, glas, textiel, restafval en grofvuil.

Heeft u vragen over afvalinzameling? Raadpleeg dan de website: www.afvalbest.nl
of neem contact op met Servicedesk Afval via telefoonnummer: 0800-243 82 46.

