Plastic, Metaal en Drankenkartons samen
in dezelfde zak
Wat mag er wel in de zak?
Hieronder staat een lijst met verpakkingsmaterialen die u in de Hero zak kunt aanleveren. We
vragen u wel om de verpakkingen (zeker de blikken en drankkartons) zo schoon en leeg mogelijk aan
te leveren.
Plastic verpakkingen
•
plastic tasjes, tassen en broodzakken
•
pasta- en rijstzakken
•
snoepzakken
•
verpakking van vleeswaren en kaas
•
folies om tijdschriften en reclamefolders
•
verpakkingen voor onder andere tandenborstels, snoeren, schroeven
•
boterkuipjes, sausbakjes, smeerkaas-, paté of koffiemelkkuipjes
•
groente-, fruit- en saladebakjes of –zakjes, frietbakjes
•
bekers voor yoghurt, vla, slagroom, ijs
•
kunststof deksels van potten pindakaas, chocopasta enzovoort
•
kunststof knijpflessen voor sauzen zoals ketchup en mayonaise
•
flacons voor was- en schoonmaakmiddelen
•
flacons voor bijvoorbeeld shampoo, douchegel, badschuim en zeep
•
tubes voor bijvoorbeeld gel, crème, bodylotion en tandpasta
•
kunststof flessen voor olie en azijn, frisdrank, water en zuivel
•
kunststof potjes voor gel, medicijnen, vitamines
•
kunststof plantenpotten
Metalen verpakkingen
•
Conservenblikjes
•
Frisdrankblikjes
•
Metalen deksels, caps en doppen van bv. jampotten
•
Blikken (bv. van koekjes of snoepjes)
•
tubes
•
aluminiumschaaltjes,
•
lege spuitbussen
Drankkartons
Dit betreft alle kartonnen verpakkingen groot of klein waarin (fris)dranken of zuivelproducten
verpakt worden. Denk aan yoghurt, melk, vla, soep, saus, appelsap en dergelijke. Ook pakken die
een plastic draaidop hebben horen hierbij.
Wat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

mag er niet in de zak?
verpakkingen met inhoud
verpakkingen van chemisch afval: make-upverpakkingen, terpentineflessen, kitspuiten
piepschuim: fastfoodverpakkingen, vleesschaaltjes, verpakkingsvulmateriaal
folie: afdekmaterialen, chipsverpakkingen, doordrukstrips (pillen of kauwgom)
andere plastic producten en gebruiksvoorwerpen: tuinstoel, speelgoed
spuitbussen met resten van de inhoud (hoort bij chemisch afval)
metalen delen zoals schroeven, spijkers, gereedschap en kantoorartikelen
verfblikken (horen bij chemisch afval)
metalen verpakkingen waarin giftige of bijtende stoffen of olie heeft gezeten (horen bij
chemisch afval)
elektrische apparaten
bestek, pannen, naalden

