• Gebruik de officiële pmd-zakken met
het logo van EcoWerf op.

• Maak bidons of ander afval niet vast
aan de buitenkant van de pmd-zak:
enkel de inhoud van de zak wordt
verwerkt bij de recyclage. De zak, en
alles wat alles wat eraan hangt, komt bij
het restafval terecht.

Het Groene Punt-logo op een verpakking
geeft aan dat de producent een bijdrage
betaalt voor de financiering van de selectieve
inzameling, sortering en recyclage van huishoudelijke verpakkingen. Het Groene Puntlogo betekent niet dat de verpakking of het
product uit gerecycleerd materiaal bestaat
of gerecycleerd zal worden. Het is dus geen
sorteerinstructie: verpakkingen met het
Groene Punt-logo horen niet automatisch
bij pmd!

Voor meer informatie kan je terecht bij:

EcoWerf
Nog vragen? Bel 0800/97 0 97 of spreek je
parkwachter aan. Meer informatie over de
recyclage van pmd vind je op:
www.fostplus.be en www.ecowerf.be

Aarschotsesteenweg 210
3012 Leuven
Tel.: 016/28 43 00
Fax: 016/23 50 12
info@ecowerf.be
www.ecowerf.be

Samen > Goed sorteren > Beter recycleren

FOST Plus

www.fostplus.be

1 FLEECE TRUI!

• Zet je pmd-zak vóór 7 uur ’s morgens
buiten op een goed zichtbare plaats.

WWW.MOSQUITO.BE

Wat is het Groene Punt?

© copyright FOST Plus 2012

Let bij de huis-aan-huisinzameling op de
volgende dingen:

V.U.: J. Goossens, FOST Plus vzw, Martinus V-straat 40, 1200 Brussel

Je kan je pmd kwijt op twee manieren.
Ofwel zet je het buiten voor de huis-aanhuisinzameling, ofwel breng je het naar
het containerpark.

27 PET-FLESSEN

PMD? WEG ERMEE!

Dan laten de ophalers je pmd-zak staan en
kleven ze er een rode sticker op. Op de binnenkant van deze sticker vind je de juiste
sorteerregels. Haal de fout gesorteerde
voorwerpen uit de zak en zet hem opnieuw
buiten bij de volgende inzameling.

Lege verpakkingen = leuke verrassingen

verkeerd
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Plastic flessen
en flacons

Metalen
verpakkingen

PMD OLé

PMD OLé

Alle lege plastic flessen en flacons van bijvoorbeeld: melk • fruit- en groentesap • water • frisdrank • bad- en doucheproducten • afwas- en
onderhoudsproducten • wasverzachters • bleekmiddelen • gedistilleerd water • ...

Alle metalen verpakkingen, zoals: drank- en conservenblikjes • kroonkurken • metalen schroefdoppen en dozen • aluminium schaaltjes en bakjes •
spuitbussen van voeding (bv. slagroom) • spuitbussen van cosmetica (bv. deodorant, scheerschuim) • ...

P MD

2. Alle plastic verpakkingen die giftige of
bijtende producten bevat hebben.
Je kan ze, net als bidons van motorolie,
kwijt bij kga (klein gevaarlijk afval).
3. Piepschuim

P MD

OK?

Je twijfelt? Stel jezelf dan deze vraag: is de verpakking een fles of flacon?
Ja? Dan mag ze bij pmd! (tenzij ze giftige of bijtende producten bevat heeft > kga)

Drankkartons

PMD OLé
Alle drankkartons van bijvoorbeeld:
fruitsap • melk • soep • ...
Zowel grote als kleine drankkartons zijn
toegelaten.
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1. Alle plastic verpakkingen en voorwerpen die
geen fles of flacon zijn: potjes (bv. yoghurt) •
dozen (bv. ijs, champignons) • zakjes • folie •
vlootjes (bv. boter) • bekers • emmers • ...

D

Aluminiumfolie • elektrische toestellen • spuitbussen van bestrijdingsmiddelen of autoproducten •
metalen voorwerpen die geen verpakking zijn (bv.
metalen kookpotten, bestek, spijkers) • ...

opmerking:
• Alleen correct gesorteerd pmd is geschikt
voor recyclage.
• Enkel lege verpakkingen van maximum
8 liter zijn toegelaten.

P

• Zorg ervoor dat alle verpakkingen goed
geledigd zijn en geen voedingsresten meer
bevatten.

Sorteren, het werkt!
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Nee? Dan hoort ze bij een andere afvalsoort.
van hdpe-flacon
tot buis

19.000 stalen conservenblikjes = 1 wagen

van drankkarton
tot papieren zakken

