Dienstverleners in afval

ACCEPTATIEVOORWAARDEN: PMD bedrijven
Deze afvalstroom bestaat uit een mix van plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons en
moet selectief ingezameld worden. Het PMD bedrijven wordt als volgt aangeboden:
- ophaling in FOST PLUS PMD-bedrijven zakken
- ophaling in een container: ofwel los aangeboden, ofwel in FOST PLUS PMD-bedrijven zakken
Alle andere zakken zijn niet toegestaan en zullen reden zijn voor afkeur van het PMD bedrijven.
Wat mag in deze container?
1. P: Plastic flessen en flacons
- water, azijn, limonade, melk, fruit- en groentesap
- afwas-en onderhoudsproducten (vloeibaar of in poeder)
- wasproducten en wasverzachters
- douche-en badproducten
- gedestilleerd water
- bleekmiddelen

- drinkyoghurt
- vloeibare sauzen
- siroop en honing
- frituurvet
- plantaardige oliën
- vloeibare boter

2. M: Metalen verpakkingen
Het betreft stalen en aluminium verpakkingen die huishoudelijke producten hebben bevat. De verpakkingen zijn
leeg en schoon, zonder de organische stoffen die zouden kunnen fermenteren. Kunststofverpakkingen die aan
deze verpakkingen zijn bevestigd zijn verwijderd.
- schroefdoppen, deksels en kroonkurken van bokalen en flessen
- dozen en bussen (sigaren, koekjes, chocolade, olie, …)
- spuitbussen van voedingswaren en cosmetica

- drankblikken
- conservenblikken
- aluminium schaaltjes en bakjes

3. D: Drankkartons
Elke laminaatverpakking (type brik) die vloeibare producten heeft bevat.
Wat mag niet in deze container?
Alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen zoals:
- plastic potjes van bijvoorbeeld yoghurt, ijscrème, vleeswaren, …
- drinkbekertjes
- plastic zakken
- bidons van motorolie
- verpakkingen van giftige, bijtende of gevaarlijke producten

- vlootjes van bijvoorbeeld boter
- bloempotjes
- folie
- aluminiumfolie
- piepschuim

De verpakkingen dienen correct leeggemaakt te zijn en mogen een maximum volume hebben van 8 liter.
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