WAT MAG ER BIJ HET PBD?
PLASTIC AFVAL, BLIK & DRANKKARTONS
WEL BIJ PBD

NIET BIJ PBD

• Lege (fris)drankblikjes
• Spuitbussen (met en zonder
• Lege conservenblikken
KCA-logo) (restafval of
• Lege honden- en
milieustraat)
kattenvoerblikken
• Lege soep-, vlees- en
groenteblikken
• Lege limonade-siroopblikken
• Kroonkurken (van flesjes
bier/fris)
• Aluminiumfolie

PLASTIC AFVAL, BLIK & DRANKKARTONS
WEL BIJ PBD
• Lege kartonnen pakken
voor vruchtensappen,
water, wijn, melk, vla en
yoghurt
• Lege kartonnen pakken
voor soep en pastasaus

NIET BIJ PBD
• Los karton (doosjes) of ander
papier (papier/karton)

PLASTIC AFVAL, BLIK & DRANKKARTONS
WEL BIJ PBD
KEUKEN:

BADKAMER EN OVERIG:

• Plastic flessen van frisdrank,
water, melk, sauzen etc.
• Plastic verpakkingen van kaas,
vlees, vis, salade, groente
en fruit
• Plastic bekers van yoghurt,
vla en ijs
• Plastic zakken van pasta, rijst,
brood en snoepgoed
• Plastic kuipjes van boter, saus
en smeerkaas
• Plastic tasjes en zakjes
• Plastic flessen van
schoonmaakmiddelen
• Chipszakken
• Doordrukstrips (van medicijnen,
kauwgom)
• Shopper boodschappentassen

• Plastic deodorantrollers
• Plastic flacons voor
wasmiddelen, shampoo
en lenzenvloeistof
• Plastic tubes tandpasta
• Plastic
blisterverpakkingen
(van tandenborstels en
schroefjes)
• Plastic plantenpotjes

NIET BIJ PBD
•
•
•
•
•

Kitkokers (restafval of milieustraat)
Netjes van mandarijnen, sinaasappels en uien (restafval)
Piepschuim (restafval of milieustraat)
Hard plastic zoals speelgoed (milieustraat)
Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek e.d.)
(milieustraat)
• Landbouwplastic (milieustraat)

WE MAKEN HET NOG
MAKKELIJKER!
Om het u gemakkelijker te maken, zamelen we blik voortaan
in met plastic verpakkingsafval en drankkartons. Deze drie
stromen worden bij de afvalverwerker van elkaar gescheiden en
gerecycled. Het is daarom belangrijk dat u alle verpakkingen leeg
aanlevert en er geen ander afval in stopt.
In de (oranje) onder- en bovengrondse verzamelcontainers mag
u Plastic verpakkingsafval, Blik en Drankkartons (PBD) bij elkaar
in een gesloten zak wegbrengen. Dit is GRATIS, u heeft echter
wel uw Saverpas nodig om de ondergrondse verzamelcontainers
te kunnen openen.
U kunt gebruik maken van speciale plastic zakken uit automaten.
U kunt er GRATIS 1 rol per maand uithalen en heeft hierbij
uw Saverpas nodig. Kijkt u op www.saver.nl voor de locaties
van de automaten.
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