Afval scheiden met gemak!
Neem bij vragen contact op met de Umwelt Verein Tirol (Milieuvereniging Tirol) www.umwelt-tirol.at, e-mail: info@umwelt-tirol.at
Gekleurd en
wit glas

Metaal

Papier en
karton

Kunststof en
composietmateriaal

Oude elektrische
apparaten

Biologisch afval

Chemisch afval

Grofvuil

Restafval

Bij gekleurd of
wit glas

Bij
metaal

Bij papier of
karton

Bij
kunststof

Bij oude elektrische apparaten

Bij
biologisch afval

Bij
chemisch afval

Bij
grofvuil

Bij
restafval

Verpakkingsglas
zoals flessen, flacons,
glazen potten voor
levensmiddelen,
cosmeticaflesjes,
glazen ampullen enz.

Blikken, blikjes,
conservenblikken,
aluminiumfolie,
doppen van drank
verpakkingen,
alleen schoon
geschraapte of
niet-druppende
verf- en lakblikken,
volledig geleegde
(drijfgasvrije)
spuitbussen

Papier: kranten,
tijdschriften, folders,
reclamemateriaal,
schriften, boeken,
schrijfpapier, catalogi,
vensterenveloppen,
ongecoat en schoon
papier

Kunststoffolie, drank-,
koffie-, vacuüm-,
diepvriesverpakkin
gen, uitgespoelde
schoonmaakmiddelen en cosmeticaver
pakkingen

Grote elektrische
apparaten zoals
was- en vaatwas
machines, koelkasten
en diepvriezers,
televisies, computers
en beeldschermen

Groente- en fruit
resten, bedorven
levensmiddelen en
levensmiddelresten,
eierschalen, koffiedik
en -filter, theeresten
en -zakjes,
snijbloemen, houtwol,
houtskool en -as,
tuinafval

Afgewerkte olie,
accu's, oplosmiddelen,
nitroverdunning,
cosmetica,
verf en lak, kwik,
ontsmettingsmidde
len, fotochemicaliën,
medicijnen,
zuren, logen

Huisvuil dat vanwege
grootte of vorm niet in
de restafvalcontainer
past, kapotte meubels,
tapijten,
sportapparaten, ski's,
kinderwagens, oud
hout en oud ijzer

Afval dat niet voor
recycling in
aanmerking komt:
kapot porselein
en andere keramiek,
sigarettenpeuken,
as van kolenkachels,
stofzuigerzakken,
tandenborstels,
kleerhangers, panty's,
wegwerpluiers,
toiletartikelen,
kapot speelgoed,
gloeilampen, muziek-/
videocassettes

Niet bij gekleurd
of wit glas

Niet bij
metaal

Niet bij
papier of karton

Niet bij
kunststof

Niet bij oude elektrische apparaten

Niet bij
biologisch afval

Niet bij
chemisch afval

Niet bij
grofvuil

Niet bij
restafval

Sluitingen, deksels,
porselein, stenen
kruiken, keramiek,
glasservies, drink
glazen, gloeilampen

Composietmateriaal,
spuitbussen,
gaspatronen enz.
met restinhoud

Diepvriesver
pakkingen (gecoat),
carbonpapier,
cellofaan, behang,
papieren zakdoekjes,
drankverpakkingen

Alles wat niet onder
verpakkingen valt:
bijv. kapot kinder
speelgoed,
tandenborstels,
kleerhangers, panty's,
muziek- en video
cassettes, cd’s

Speelgoedspoorbanen
(rails, wagons),
racebanen (rijbanen),
cd’s, muziek- en video
cassettes,
tonercartridges,
wenskaarten
(met geluid)

Kunstmatige
kattenbakkorrels,
stofzuigerzakken,
wegwerpluiers,
sigarettenpeuken,
chemisch afval,
restafval, as van
kolenkachels, alle
verpakkingen

Schoongeschraapte,
niet-druppende
uitgespoelde lege
verpakkingen van
verf en lak, schoon
maakmiddelen enz.
worden als verpakking
beschouwd en
moeten overeen
komstig worden
afgevoerd!

Restafval, puin,
chemisch afval,
kartonnen
verpakkingen

Afval dat gerecycled
kan worden!
Dat betreft oud
materiaal zoals
draagbare kleding
en schoenen,
alle verpakkingen,
biologisch afval, oude
elektrische apparaten
en chemisch afval

Wit en gekleurd glas
a.u.b. zorgvuldig
scheiden en de slui
tingen verwijderen!
Kijk goed of er geen
statiegeldflessen bij
zitten, deze moeten
opnieuw gevuld
worden!

Vensterglas, spiegel
glas, draadglas
(gescheiden
inzameling zinvol)

Pannen,
huishoudelijk schroot
– voor de schroot
inzameling van de
gemeente

Karton
(a.u.b. vouwen):
doosjes, golfkarton,
kartonnen dozen,
tassen van kraft
papier

Composietmateriaal
zoals blisterverpakkin
gen voor tabletten

Kleine elektrische
apparaten zoals
broodroosters,
mobiele telefoons,
Piepschuim (geschei
föhns, scheerappara
den inzameling zinvol) ten, radio's,
Informeer bij uw
zakrekenmachines
gemeente.
enz., spaarlampen,
tl-buizen, batterijen

Oude spijsolie en oud
spijsvet a.u.b. naar de
olie-inzameling!

Intacte meubels en
voorwerpen –
informeer bij uw
gemeente naar een
Re-Use-Sammlung
(inzamelpunt voor
hergebruik)!

Oude elektrische
apparaten,
olieradiatoren en
koelapparaten worden
in alle gemeenten
apart ingezameld.

Stand 2017 – Niederländisch

