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WAT HOORT IN WELKE BAK?
PMD
PMD staat voor plastic (verpakkingen), metalen
verpakkingen (blik) en drankpakken. Zorg dat de
verpakkingen leeg zijn. Omspoelen hoeft niet.

GFT
GFT staat voor groente-, fruit- en tuinafval.

WAT MAG WEL
•

•

WAT MAG WEL

BIJVOORBEELD:

•

Schillen en resten van groente en fruit

•

Pizzadoos

•

Alle etensresten (gekookt en ongekookt)

•

Hygiënedoekjes

zakken, flesjes, plastic potjes, folies

•

Botjes en graten, eierschalen en

•

Damesverband

notendoppen

•

Luiers

Koffiefilters, koffiedik, theezakjes en

•

Verpakkingen van metaal of blik:
•

Drankpakken: pakken van melk- en

theebladeren
•

WAT MAG NIET
•

Electrische apparaten

•

Grote stukken folie (zoals landbouwfolie),

Kattenbakgrit
(houtkorrels mogen bij het GFT)

Gras, stro, bladeren en tuinafval

•

Gebruikte tissues

(geen zand)

•

Watjes en wattenstaafjes

•

Bloemen en kamerplanten

•

Stofzuigerzakken

•

Mest van kleine huisdieren met stro

•

Rubber, kurk

drankkartons

•

Als u afval goed scheidt, houdt u nog maar een klein
beetje restafval over.

boterkuipjes, knijpflessen, plastic

zuivelproducten, sappakken en

•

RESTAFVAL

Plastic verpakkingen zoals:

drankblikjes, conservenblikjes
•

BEWAAREXEMPLAAR

WAT MAG NIET

kabel of touwen: de maximale afmeting

•

Frituurvet en olie

is 75 cm

•

Kattenbakvulling

Verpakkingen van chemisch afval zoals

•

Luiers

medicijnen of verf

•

Steentjes, grind, klei

Tuinstoelen, emmers of andere grote

•

Bloempotten, aardewerk

Afval dat gescheiden kan worden,
hoort niet thuis bij het restafval. Denk
hierbij aan groente-, fruit- en tuinafval
(GFT), plastic, metaal en drankpakken
(PMD), glas, textiel, papier en karton.

plastic producten. Het maximale volume
per product is 5 liter en het maximale
gewicht is 500 gram.
•

Alleen drankpakken zijn toegestaan.
Overige kartonnen verpakkingen horen
bij het oud papier.

•

Piepschuim

OVERIG
GLAS
WAT MAG WEL?

PAPIER
WAT MAG WEL?

•

Kranten en reclamefolders

•

Print- en tekenpapier

Elektrische apparaten

(SCHOON
!)
EN DROOG

•

Verpakkingsglas (zoals conservenpotjes en wijnflessen)

•

Enveloppen, cadeaupapier

•

Deksels van verpakkingsglas

•

Papieren zakken en kartonnen dozen

•

Eierdozen

WAT MAG NIET?

Inleveren bij recyclebakken in winkels, supermarkten of
bouwmarkten.
Klein chemisch afval (KCA)
Inleveren bij een afvalbrengpunt in Rijssen
(Nijverheidsstraat 17A) of Holten (Montageweg 1).
Textiel
Breng textiel naar een kringloopwinkel of speciale container
voor textielinzameling.

•

Vuurvast glas (zoals ovenschalen of theekopjes)

WAT MAG NIET?

Grofvuil

•

Glazen vazen

•

Verontreinigd papier (pizzadozen en kartonnen koffiebekers)

Inleveren bij een afvalbrengpunt in Rijssen

•

Steen en porselein

•

Drankenkartons (deze horen bij het PMD)

(Nijverheidsstraat 17A) of Holten (Montageweg 1).

