Niederländisch

VERPACKUNGEN

VERPACKUNGEN

PAPIER

GLAS

PLASTIC /
KUNSTSTOF

METAALVERPAKKINGEN

OUD TEXTIEL

BIO-AFVAL

RESTAFVAL

toegestaan

toegestaan

toegestaan

toegestaan

toegestaan

toegestaan

toegestaan

Alle verpakkingen van
papier of karton maar ook
papier en karton dat geen
verpakking is bijvoorbeeld:
Kranten, tijdschriften,
folders, catalogi, boeken,
schriften, enveloppen,
ordners, briefpapier,
schoon papier uit het
huishouden, dozen
(gevouwen)

Alle verpakking van glas,
wit en gekleurd glas
gescheiden
Bijvoorbeeld:
Flessen, glazen en potten
van levensmiddelen,
drank, cosmetica,
geneesmiddelen

Alle verpakking van
kunststof en composiet,
textiele materialen,
keramiek, piepschuim,
materiaal op biologische
basis bijvoordbeeld:
Flessen, yoghurtbekers,
folie, zakken,
vacuumverpakkingen,
diepvriesverpakkingen,
drankenkartons,
blisterverpakkingen,
wegwerpservies

Alle verpakkingen van
metaal bijvoorbeeld:
Drankblikjes,
conservenblikken,
diervoedingblikken,
verf- en lakblikken,
metalen tubes,
metalen deksels,
aluminium
verpakkingsfolie, metalen
schroefdeksel

In goede staat verkerende
en schone kleding,
onbeschadigde tassen en
riemen, tafel- en bedlakens,
gordijnen, in goede staat
verkerende schoenen (per
paar aan elkaar geknoopt)

Groentenafval, fruitafval,
droge levensmiddelen,
harde etensresten,
eierschalen, bloemen,
potplanten, thee- en
koffiedik met papierfilter,
gras, bladeren en takken.

NIET toegestaan

Gereedschap, ijzerdraad,
spijkers, fietsonderdelen,
carosserie- en
motoronderdelen,
huishoudsartikelen van
metaal, droogrekken

Koude as, bloempotten,
borstels, inlegkruisjes,
emmers uit kunststof
en metaal, spiegels,
servies, vensterglas,
gloeilampen, veegsel,
mest van huisdieren,
kattengrit, kleinmetaal,
gereedschap, botten, leer,
vervuild papier, speelgoed,
stofzuigerzakken, behang,
luiers, Kapotte kleding
en schoenen, vies en of
nat textiel, poetsdoeken,
textielresten

NIET toegestaan
Papier met een
kunststoflaag,
vervuild papier,
drankenkartons, foto’s,
behang

NIET toegestaan
Gloeilampen, TL-balken,
spaarlampen, kookplaten,
spiegels, vensterglas,
kristalglas, glasservies,
stenen potten,
kruiken en dergelijken,
porselein,
vazen, voorruiten

Kunststofproducten
bijvoordbeeld:
speelgoed,
vloerbedekking,
pijpen, bloempotten,
huishoudartikelen

NIET toegestaan

NIET toegestaan
Plastic zakken, botten,
stofzuigerzakken,
Kapotte kleding, vies en of luiers, as, kattengrit en
nat textiel, skischoenen,
mest van huisdieren,
schaatsen, skeelers,
vloeibare voedingsresten
kaplaarzen, poetsdoeken, zoals soep, sauce, olie,
textielresten, kleden,
marinades
speelgoed, knuffels

NIET toegestaan

Bioafval, bouw-afval,
batterijen, elektrische
apparaten, spaarlampen,
TL-balken, gevaarlijk
huishoudafval,
wegwerpservies,
verpakkingen, In goede
staat verkerende kleding
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Is gevaarlijk afval, dat meestal
in het huishouden ontstaat:
bijvoorbeeld: Motorolie,
smeerolie, verf, lijm, gif,
oplosmiddel, gasflessen,
brandblussers, medicijnen,
chemicaliën
Gasontladingsbuisen en
batterijen
kunnen ook bij het probleemstofverzamelpunt afgegeven
worden
Kook- en gewone olie
zijn geen probleemstoffen,
maar moeten wel gescheiden
afgegeven worden bijvoorbeeld:
varkensreuzel, olie van gebeitste
gerechten, frituurolie

ELECTRISCHE APPARATEN EN
BATTERIJEN
Grote electrische apparaten
zoals wasmaschines, drogers,
koelkasten en vaatwassers
Kleine electrische apparaten
zoals als koffiezetapparaten, mixers,
fotoapparaten fototoestellen, DVDspelers,
PCs en bijbehorend toebehoren,
mobiele telefoons,
CD- spelers

GROF HUISVUIL
Is afval, dat i.v.m. met de afmeting
of het gewicht niet in het rest afval
verzameld kan worden.
Bijvoorbeeld: meubels, fietsen,
tapijten, matrassen, wasrekken,
wasbakken

GROEN AFVAL
Zoals snoeiafval van bomen,
heggen en struiken en gemaaid
gras

Koelapparaten
Airco’s, koelkasten en vriezers
Beeldschermen
Zoals TV’s, laptops,
computerschermen, monitors
Gasontladingslampen
Zoals spaarlampen en TL-buizen
Baterije
kao što su baterije za uređaje,
ćelije u obliku gumba, akumulatori
Gratis storten
Voor handelaren met een
verkoopsoppervlakte van meer dan
150 vierkante meter, mits er een nieuw
gelijkwaardig apparaat gekocht wordt.
Batterijen altijd mogelijk!
S T O P G E E N A F VA L N A A S T D E V E R Z A M E L P U N T E N

PROBLEMSTOFFE

ELEKTRO-ALTGERÄTE BATTERIEN

SPERRMÜLL
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