AFVALKAART TERNEUZEN

Laten we er samen
?
l
a
v
f
A
wat van maken!

Wat is plastic verpakkingsafval
en wat zijn lege drankenkartons?

Wat is GFT-afval?

Plastic verpakkingsafval
- Knijpﬂessen voor wasmiddel, shampoo
en sauzen
- Tubes, zoals van tandpasta
- Verpakkingen van kaas, vlees, vis en margarine
- Bekers, zoals voor yoghurt, vla en ijs
- Bakjes, zoals voor salade, groente en fruit
- Zakken, zoals voor pasta, rijst, brood en
snoepgoed
- Plastic folie, tasjes en zakjes
- Blisterverpakkingen, zoals voor tandenborstels

-

Groente en fruitresten
Etensresten, visgraten, schelpen en eierschalen
Theezakjes en ﬁlterzakjes met koﬃedik
Tuinafval
Mest van kleine huisdieren, zoals cavia’s
en konijnen
- Kattenbakkorrels of -houtkrullen met milieukeur
- Biologisch afbreekbare en papieren zakken
- Gestold vet

Lege drankenkartons
- Drankpakken, zoals voor vruchtensappen,
water en zuivel
- Kartonnen pakken, zoals voor soep en pastasaus
- Drinkpakjes voor kinderen

Wat is oud papier?
-

Kranten en tijdschriften
- Boeken en brochures
Kartonnen dozen en tassen - Papieren zakken
Inpakpapier, cadeaupapier
Papieren hoesjes van theezakjes

AFVALKAART TERNEUZEN

Wat hoort in de
glasbak?

Wat is restafval?

- Glazen potten van groenten, appelmoes
- Kleine glazen potjes van bijvoorbeeld
sambal en kruiden
- Drankverpakkingen zoals wijnﬂessen,
sapﬂessen, bierﬂessen en likeurﬂessen
- Cosmeticaverpakkingen, zoals parfumﬂesjes,
deodorantrollers (glas), lege
medicijnﬂesjes, crèmepotjes
(transparant)
Deze producten mogen met
dop of deksel in de glasbak.

Wat hoort in de
textielcontainer?
- Kleding en schoenen
- Gordijnen en vitrage
- (Hand)doeken

Restafval is dat afval dat u overhoudt nadat u
alles goed hebt gescheiden.
Veel voorkomend restafval
- Metalen verpakkingen en blikjes
- Zakken / kokers met aluminiumfolie, zoals
chipszakken en –kokers en soepzakken
- Aluminiumfolie
- Waxinelichtjes en resten van kaarsen
- Damesverband en sanitair papier (zakdoekjes,
tissues, keukenpapier en toiletpapier)
- Tempexbakjes van bijvoorbeeld vlees(waren)
- Doordrukstrips van medicijnen en kauwgom
- Nat of vies papier en karton (bijvoorbeeld
taart- en pizzadozen)
Minder vaak voorkomend restafval
- Stofzuigerzakken en de inhoud
- As uit de asbak en de open haard
- Aardewerk, serviesgoed, theekopjes en
porselein
- Haren, kattenbakkorrels of -houtkrullen
zonder milieukeur
- Vogelkooizand (schelpenzand)

- Knuﬀelbeesten
- Beddengoed

Ook kapot en versleten textiel mag in de
textielcontainer.

Meer informatie?
Kijk op www.terneuzen.nl
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