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NIETWEL   Plastic tassen, tasjes en broodzakken (zonder papier)

 Plastic zakken voor etenswaren

 Folies om tijdschriften en folders

 Verpakkingen van bijvoorbeeld tandenborstels of 
schroefjes

 Boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté- of 
koffi emelkkuipjes

 Groente-, fruit- en saladebakjes of -zakjes, patatbakjes

 Bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs

 Deksels van potten pindakaas, chocopasta (Deze mag 
je ook bij het glas weggooien)

 Knijpfl essen voor sauzen

  Flacons voor wasmiddelen en schoonmaakmiddelen

  Flacons voor bijvoorbeeld shampoo, douchegel, 
badschuim en zeep

 Tubes voor bijvoorbeeld gel, crème, bodylotion en 
tandpasta

 Flessen voor olie en azijn

  Flessen voor frisdrank, water en zuivel 

 Potjes voor gel, medicijnen, vitamines

  Plastic plantenpotten

 Plastic tandenstokers

  Doosjes van wegwerp contactlenzen

 Netjes van bijvoorbeeld sinaasappels en uien

 Blisterverpakkingen (van bijvoorbeeld tandenborstels, 
schroefjes e.d.)

  Kitkokers

  Piepschuim of Airpop 

 Chipsverpakkingen (met aluminium binnenkant) 

 Scheurzakjes met aluminium binnenkant (bijvoorbeeld 
Honig/Maggi) 

  Koffi everpakking met aluminium laagje 

 Kruidenmixverpakkingen (met zilverfolie binnenkant)

 Doordrukstrips (van medicijnen en kauwgom) 

 Hard plastic zoals speelgoed 

  Medisch afval zoals spuiten en medicijnen (want dit is 
klein chemisch afval of levert u in bij de apotheek) en 
lijnen van infuses en infuuszakken 

 Plastic ‘zomer’ speelgoed zoals luchtbedden, bandjes, 
ballen 

  Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en 
dergelijke) 

 Shopper boodschappentassen 

 Landbouwplastic 

 Verfblikken

 Spuitbussen met chemisch symbool (deodorant, verf etc)

 Verpakkingen met vla- of yoghurtresten 

  Drinkpakken waarin ander materiaal is gestopt 

 Los karton (doosjes) of ander papier 

  Verpakking met/van chemische stoffen

  PP (bloemen)folie vanuit een productieproces

  Plastic/kunststoffen

  Stickervellen

Voorbeelden van metalen verpakkingen (blik):

• Conservenblikken en frisdrankblikjes

• Stalen siroopfl essen

• Aluminium schaaltjes van levensmiddelen

• Afdekfolies van bijvoorbeeld vla- en yoghurtbekers

• Bierdoppen en frisdrankdopjes

• Spuitbussen zonder chemisch symbool

• Blikjes van honden- en kattenvoer

• Koffi ecups (Nespresso koffi ecups heeft een aparte inzameling)

• Waxinelichtcupjes

Voorbeelden van drinkpakken zijn:

• Kartonnen pakken voor vruchtensappen, water en wijn

• Kartonnen frisdrankpakken

• Kartonnen pakken voor (karne)melk, vla en yoghurt

• Kartonnen drinkpakjes

• Kartonnen pakken voor soep en pastasaus

Let op: Gebruiksvoorwerpen van hardplastic of speelgoed mogen niet bij het plastic afval. Deze kunnen bij het restafval of het grofvuil 
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