
Scheiden van huishoudelijk afval

Een Milieu Actie van Uw Gemeente en de Afvalverwerking Tirol Mitte GmbH.
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Verpakkingsmateriaal: Ander Afval:
Gekleurd en 

witglas
Papier en 

Karton Metaal
Plastic en 
kunststof.

Vet en 
(kook) oliën Bioafval Probleemstoffen. Grof huisvuil. Rest afval.

In de glasbak. Bij het papier en 
karton afval.

Bij het metaal 
afval.

Bij het Plastik 
Afval.

In de Vet Put. Bij het Bioafval. Bij het probleem
afval.

Bij het grof
huisvuil.

Bij het restafval

Niet in de 
Glasbak.

Niet bij het 
papier. 

Niet bij het 
metaal.

Niet bij het 
plastik.

Niet in de vetput. Niet in de 
Biobak.

Niet bij het 
probleemafval.

Niet bij het 
grofhuisvuil.

Niet bij het 
restafval.

Flessen,
jampotjes, cosme-
tica
flesjes,
drinkglazen
Let op dat er geen
statiegeld op de
flessen zit, deze
kunnen worden
hergebruikt.

Papier.
Kranten, tijd-
schriften, folders, 
enveloppen, Ma-
gazines, boeken, 
schrijfpapier, on-
bewert en schoon 
papier.

Karton. 
(Vouwen A.U.B.)
Dozen, Papieren 
zakken enz.

Aluminium blikjes, 
Frisdrank blikjes, 
Conserven blik, 
Alufolie, bierdop-
pen, Alleen (drup)
schone verf en 
lakblikken. 
Spuitbussen.

Plasticfolie, fris-
drank-, koffie, -va-
cuüm en Diepvries 
verpakkingen. 
Uitgespoelde 
schoonmaak mid-
delen, frisdrank 
pakjes, Styro-
por. (gescheiden 
verzamelen is nog 
beter.)

Gebruikt frituurvet 
en bakolie.
Olie van ingelegd 
voedsel (sardient-
jes, Tonijn) 
Boter en varkens-
vet. Bedorven koo-
kolie en vetten.
Voor de Horeca is er 
de Gastro-Öli!

Groente en Fruit 
resten, bedorven 
levensmiddelen 
en levensmiddel 
resten, eierscha-
len, koffieprut en 
filters, theezakjes, 
snijbloemen, hout-
wol, en tuinafval.

verlopen olie, 
Batterijen, TL-lam-
pen, oplosmiddel, 
thinner, cosmetica, 
verf en lakresten, 
kwikzilver, des-
infectiemiddelen, 
fotochemicaliën, 
medicijnen, zuren.

*Kook- en frituur-
vet in de vetput!

Huisvuil wat te 
groot is voor de 
vuilcontainer/ vuil-
niszak. 
Kapotte meubelen, 
tapijt, Sportarti-
kelen, kinderwa-
gens.

oud hout en ijzer 
gescheiden verza-
melen!

Afval wat niet meer 
kan worden herge-
bruikt.
Porselein en kera-
miek, sigaretten-
peuken, as, Stofzu-
igerzakken, 
tandenborstels, 
kledinghangers,  
luiers, speelgoed, 
gloeilampen, cd‘s, 
video‘s.

Doppen en kurken. 
Proselein, keramiek, 
glasservies, 
gloeilampen.
Vensterglas, spie-
gels etc.

Diepvries 
verpakkingen, 
cellofaan, 
Frisdrankpakjes, 
toiletpapier, 
zakdoekjes.

Verf en lakblikken/
spuitbussen met 
restjes.
Potten/pannen 
Naar de oudijzer 
afdeling van de 
gemeente!

Alles wat niet als 
verpakking word 
gebruikt, Speel-
goed, 
tandenborstels, 
kledinghangers, 
panty‘s, Cd‘s, 
Video‘s

Mineraal- Motor- en 
smeerolie. Andere 
vloeistoffen en 
chemicaliën. 
Mayonaise, sausen, 
dressing etens-
resten enz.

Kattenbak vulling, 
stofzuigerzakken, 
Luiers, Sigaretten-
peuken, probleem-
stoffen, restafval, 
as, 
verpakkingsmate-
riaal.

Drupschone ver-
pakkingen van 
verf/lak en schoon-
maakmiddelen. Die 
kunnen namelijk 
hergebruikt wor-
den.

Rest afval, Bou-
wafval, Probleem-
stoffen, elektro-
nisch afval (apart 
verzamelen) 
Oliekachels en Koel-
kasten (dit zijn 
probleemstoffen)

Afval dat kan 
worden herge-
bruikt! Draagbare 
kleding, schoenen, 
verpakkingen (glas, 
metaal, karton, 
plastik) Bioafval

�BUNTGLAS 
WEISSGLAS

VERPACKUNGEN   AUS
KUNST- & VERBUNDSTOFFEN


