PMD-twijfelgevallen

Gemeente Utrechtse Heuvelrug -

Verpakking

Mag bij PMD

Aluminium deksel van bepaalde yoghurt- en kwarkverpakkingen

Ja

Aluminium folie

Ja

Aluminium schaaltjes van bijvoorbeeld kattenvoer en slaatjes

Ja

Bloempotten, van plastic

Ja
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Mag niet bij PMD

Blisterverpakkingen zie: Doordrukstrips
Boterverpakking

Mag wel: plastic kuipjes met
eventueel een aluminium-laag
tussen deksel en boter

Mag niet: Als boter verpakt is in papierachtig folie, omdat die
meestal bestaat uit lagen van verschillende materialen

Cd’s

Mag niet. De verpakkingen ervan mogen wel bij het PMD

Chipszakken

Mag niet. De zakken zijn gemaakt van plastic met een laagje
aluminium

Cupjes van bijv. Nespresso

Mag niet. Er zit nog koffiedrab in

Deksel. Zie Aluminium deksel

Mag als het een deksel van
plastic, aluminium of ander
metaal is

Doordrukstrips\blisterverpakkingen (bv. tandenborstels, schroefjes,
kauwgom, medicijnen). In alle gevallen (maar zeker bij medicijnen) is
het van belang dat de verpakking leeg is.

Mag, als ze geheel van plastic
zijn. Als de onderkant van
karton is, eerst het karton
verwijderen.

Mag niet als de onderkant van aluminium is (bv. medicijnen)

DVD’s. Zie cd’s
Kattenvoerzakjes

Mag niet als het gaat om zakjes die zijn samengesteld uit
een laagje aluminium op plastic

Koffiepakken

Mag niet. De pakken zijn meestal van plastic met een laag
aluminium

Kunststofkorrels. Zie Opvulling van pakketten
Nespresso cupjes

Mag niet. Er zit nog koffiedrab in

Opvulling van pakketten, kunststofkorrels of chips
Schaaltjes. Zie: Aluminium schaaltjes

Mag niet. Dit is piepschuim-achtig materiaal
Mag als het een aluminium of
plastic schaaltje is.

Mag niet. Schuimplastic is, net zoals piepschuim, niet
toegestaan bij PMD

Schuimplastic bijv. bovenin een busje met vitaminepillen
Spuitbussen

Mag niet als het van piepschuim of schuimplastic is.

Ja, als ze helemaal leeg zijn!

Videobanden. Zie cd’s etc.
Waxinelichtjes:

De lege hulsjes: mag; maar ze
moeten wel leeg zijn

Op https://www.afvalscheidingswijzer.nl kunt u voor elk product vinden in welke bak het moet worden weggegooid.

