Wat hoort wel en niet bij het PMD?
Plastic verpakkingen

NIET BIJ PMD

WEL BIJ PMD

Let op: verpakkingen moeten leeg zijn
• Flessen voor frisdrank, water en melk
• Flessen voor olie en azijn
• Knijpflessen voor sauzen en olie
• Flacons voor wasmiddelen, shampoo, zeep
• Verpakkingen voor kaas, vlees, vis
• Bekers voor yoghurt, vla, ijs
• Bakjes voor salade, groente, fruit
• Zakken voor brood, pasta, rijst, soep
• Zakken voor fruit, snacks, snoep
• Kuipjes voor boter, saus, smeerkaas
• Plastic tassen en zakjes
• Plastic plantenpotjes
• Blisterverpakkingen (van bijv. tandenborstels,
schroefjes etc.)
• Plastic verpakkingen met inhoud
• Plastic verpakkingen met chemische stoffen
• Kitkokers
• Piepschuim
• Landbouwplastic en vijverfolie
• Chips- en koffieverpakkingen (met aluminium
laagje aan binnenkant)
• Doordrukstrips van medicijnen, kauwgom
• Verpakkingsglas
• Resten papier en karton
• Kleding/textiel
• Elektrische apparaten met kunststof
• Speelgoed, luchtbedden, tuinstoelen, kratten van
kunststof
• Huisraad en gebruiksvoorwerpen van kunststof
(emmers, druiprek etc.)

Hoe PMD scheiden?

• Zorg dat alle verpakkingen leeg zijn. Schoon is niet nodig.
• Knijp zuivelpakken leeg en vouw drankenkartons plat.
• Doppen mogen blijven zitten. Dus: lucht eruit? Dop erop!
• Buig bij conservenblikken het deksel naar binnen.
• Stop géén ander materiaal in een lege verpakking. Dus
géén plastic broodzak in een leeg soepblik.
Kijk op afvalscheidtumee.nl voor tips over het scheiden van
glas, papier, textiel en andere waardevolle grondstoffen.

Metalen verpakkingen

Drankenkartons

Let op: verpakkingen
moeten leeg zijn

Let op: verpakkingen
moeten leeg zijn

• Drankblikjes van frisdrank,
bier
•B
 likjes van honden- en
kattenvoer
• Stalen siroopflessen
• Conservenblikken voor
soep, pastasaus, groenten,
fruit
• Aluminium schaaltjes voor
levensmiddelen

• Kartonnen pakken voor
vruchtensappen, water,
wijn
• Kartonnen pakken voor
melk, vla, yoghurt
• Kartonnen pakken voor
soep, sauzen

•M
 etalen verpakkingen met
inhoud
• Verfblikken
• Alle soorten spuitbussen
(deodorant, haarlak, verf
etc.)

• Drankenkartons met inhoud

