Wat mag er in de PMD-container?
Bij PMD moet u zich eerst afvragen of het een consumentenverpakking is. Is het antwoord nee, dan
is het geen PMD. Is het antwoord ja, dan kijkt u of het om plastic, blikjes of drankenkartons gaat. Is
dat niet zo dan is het geen PMD. Is het wel zo, dan kan het in de PMD-container.
Is er een app om te controleren wat er wel en niet bij PMD mag?
De Reinis-app voor smartphone en tablet is een handig hulpje. U kunt de Reinis-app downloaden
via de website van Reinis, waar u veel meer informatie vindt over omgekeerd inzamelen.
Ik heb geen smartphone of tablet, waar kan ik de informatie dan vinden?
Er zijn diverse websites die u kunnen helpen en als u zich daaraan houdt zit u over het algemeen
goed, maar er zijn soms afwijkingen door individuele afspraken met verwerkers. Als u iets hebt
waarover onduidelijkheid is dan kunnen de afvalcoaches u helpen: afvalcoach@reinis.nl
Wat moet ik doen als ik niet zeker weet of het PMD is?
Is het niet duidelijk waar het in moet, gooi het dan niet bij het PMD, maar bij het restafval. Daarmee
voorkomt u dat het PMD wordt vervuild.
Mag hard plastic in de PMD-container?
Nee, dat zijn geen verpakkingen. Hard plastic kan wel op de Stadswerf apart worden ingeleverd.
Gebruiksvoorwerpen van plastic of metaal zijn geen PMD.
Wat zijn de meest gemaakte vergissingen?
Zeildoek, worteldoek, afdek plastic, piepschuim, speelgoed, big shopper/boodschappentas
doordrukstrips van pillen en chipszakken, deze horen niet bij het PMD.
Mag PMD in een plastic zak in de minicontainer?
Ja, dat mag. Het liefst in doorzichtige zakken zodat we gelijk kunnen zien of het inderdaad PMD is.
Moeten de flesjes, blikjes en pakken schoon zijn?
Ze hoeven niet schoon te zijn en ook de dop mag er gewoon op zitten, maar ze moeten wel leeg zijn.
Halfvolle verpakkingen mogen niet bij het PMD. Leeg ze eerst.
Wat gebeurt er met het PMD-afval?
In de Waalhaven in Rotterdam heeft Suez een hypermoderne sorteerinstallatie. Daar wordt het
PMD gescheiden. Het wordt dan grondstof voor nieuwe producten.
Mag PMD uit mijn bedrijf in de PMD-container?
Bedrijfsafval mag nooit als huishoudelijk afval worden aangeboden. De huishoudelijke inzameling
wordt door burgers gefinancierd vanuit de afvalstoffenheffing en is niet bedoeld voor bedrijven.
Bedrijven dienen een contract af te sluiten bij een afvalinzamelaar.
Vragen? Stel ze op info@reinis.nl of afvalcoach@reinis.nl
Met vriendelijke groet,
de Afvalcoaches

