PMD

Huis-aan-huisinzameling

Wat
PMD staat voor Plastic Flessen en Flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons.
PMD wordt om de 2 weken huis-aan-huis ingezameld in de blauwe zak met ILvA-logo.
Je kan met PMD ook op het recyclagepark (betalend) terecht. Aanbieden van PMD in
de blauwe zak wordt er niet toegelaten.

Tarief

Tip

Is de verpakking van
plastic en heeft ze de
vorm van een FLES?
Dan mag die in de
blauwe zak!



Blauwe zak: 0,25 euro

Hoe PMD-afval voorkomen?
Gebruik herbruikbare (retour)verpakkingen.
Geef de voorkeur aan grotere verpakkingen of, nog beter, navulverpakkingen…
Leidingwater is nog steeds het milieuvriendelijkst verpakte drinkwater… Het kan
ook in een drinkbus mee op uitstap, naar de sporthal of naar het werk. Of les je
dorst aan een drinkwaterfonteintje.
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Wat mag bij je PMD?
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Plastic Flessen en Flacons

De P staat enkel voor
van
dranken (frisdranken, water, melk, fruit- of groentesap, ...) of van onderhoudsen verzorgingsproducten (afwasmiddel, bleekwater, gedistilleerd water,
wasproducten, wasverzachters, producten voor douche en bad...).
Ook lege flessen van frituurolie of -vet mogen bij het PMD !

Metalen verpakkingen

De M staat voor de
van drankblikjes,
conservenblikjes, aluminium schotels, bakjes en schaaltjes, schroefdoppen,
deksels en kroonkurken, dozen en bussen (van sigaren, koekjes, chocolade,
olie...) en ook spuitbussen van voedingsmiddelen (slagroom...) of cosmetica
(haarlak, scheerschuim, deodorant...).

Drankkartons

De D staat voor
die vloeibare producten hebben bevat
(melk, chocomelk, yoghurt, fruitsap...).
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Wat mag zeker niet bij je PMD?
Alle andere, niet-flesvormige plastic
verpakkingen en voorwerpen: potjes
(bijv. van yoghurt), bakjes, schaaltjes, tubes,
drankzakjes, doosjes, vlootjes (bijv. van
boter), plastic zakken en folie. Deze moeten
bij je restfractie!
Aluminiumfolie: dit moet bij je restfractie!
Piepschuimen of isomo schaaltjes: die
moeten bij je restfractie.
Verpakkingen met kindveilige sluiting
(bijvoorbeeld: verpakkingen van corrosieve
ontstoppers, corrosieve WC-ontkalkers).
Verpakkingen met minstens 1 van de
volgende pictogrammen:

Ook injectienaalden mogen niet in de PMDzak. Stop ze in een speciale naaldcontainer
en breng ze naar het recyclagepark.
Informeer bij je gemeente!
Metalen voorwerpen die geen verpakking
of geen deksel van een verpakking zijn
horen bij de metalen op het recyclagepark.
Het is verboden afval te binden
aan de blauwe zak!
De zak wordt NIETmeegenomen.

De rode sticker kan je openen.
Je vindt er meer info over
goede en foute inhoud van de
blauwe zak.

Verpakkingen van insecticide,
onkruidverdelger, mosbestrijder,
rattenvergif,...
Verpakkingen van motorolie, verf,
lak en vernis
Verpakkingen groter dan 8 liter.

Rode sticker?
Wie foute dingen in de blauwe
zak steekt, krijgt een rode sticker
op de zak gekleefd.

De zak wordt NIET
meegenomen.
Kijk hem na, haal er uit wat fout
is en bied hem de volgende keer
juist aan! Scheur het eerste luik
van de sticker af.

Inzamelregels en -tips
Het is verboden afval te binden aan de blauwe zak!
Gebruik enkel een blauwe zak met het ILvA-logo.
Verpakkingen met een inhoud groter dan 8 liter worden niet meegenomen bij het PMD.
Het PMD moet goed geledigd, leeggegoten of leeggeschraapt zijn.
Onzuiverheden kunnen een reden zijn om het aangeboden PMD niet mee te nemen!
Plastic flessen en flacons mogen platgedrukt in de zak, met of zonder de dop erop.
Losse niet-metalen doppen gaan bij recyclage verloren en worden niet aanvaard bij
het PMD.
Het is verboden andere recipiënten (plastic flessen of flacons, kleinere zakjes, …) aan de
blauwe zak vast te maken.
Duw plastic flessen plat, zet de dop erop en win plaats in de PMD-zak.

