
ACCEPTATIEVOORWAARDEN  

P+MD bedrijven 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Bij een niet-conformiteit behoudt de ophaler zich het recht voor om de betreffende lading te weigeren en/of de hieruit voortvloeiende 

meerkosten voor de inzameling en verwerking door te rekenen. De lijst ‘niet toegestaan’ is niet-limitatief en dient enkel ter 

verduidelijking van enkele niet-conforme stromen die bijzondere aandacht vereisen in de context van deze afvalcategorie.  

Deze afspraken inzake niet-conformiteit en de acceptatievoorwaarden worden ook steeds vermeld in de aan onze prijsoffertes 

toegevoegde algemene verkoopsvoorwaarden. 
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VOORWAARDEN 

Het P+MD bedrijven wordt als volgt aangeboden: 

• Ophaling in P+MD-bedrijven zakken, ook oudere PMD bedrijfszakken zijn toegestaan 

• In een rolcontainer of afzetcontainer: ofwel los, ofwel in P(+)MD-bedrijven zakken. 

Alle andere zakken zijn niet toegestaan en zullen reden zijn voor afkeur van het P+MD bedrijven. 

Deze afvalstroom bestaat uit een mix van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankkartons en 

moet selectief ingezameld worden. Bedrijfsmatige verpakkingen of productieafval zijn niet toege-

staan, enkel P+MD afval dat gelijkaardig is aan huishoudelijk P+MD afval. 

 

1.  P: Plastic verpakking en verpakkingsafval 

• Flessen en flacons: water, limonade, melk, doucheproducten, vloeibare sauzen 

• Schaaltjes, vlootjes en bakjes: charcuterie, boter, champignons  

• Potjes, bekertjes en tubes: plastic koffiebekers, youghurtpotjes, tandpastatubes 

• Folies en zakjes: drankverpakking, chipszak, foliezakje (niet bedrijfsmatig) 

 

2.  M: metalen verpakkingen 

• Drank- en conservenblikken 

• Spuitbussen voor voedingsmiddelen en cosmetica 

• Aluminium bakjes en schaaltjes 

• Deksels, doppen en kroonkurken 

 

3.  D: Drankkartons  

• Elke laminaatverpakking (type brik) die vloeibare producten heeft bevat 

 

Niet toegestaan: 

• Alle verpakkingen moeten correct leeggemaakt zijn.  

• Verpakkingen bestaande uit een mix van materialen die niet van elkaar gescheiden kunnen worden 

• Verpakkingen met kindveilige sluiting 

• Verpakkingen met een van de volgende pictogrammen:  

• Bussen van meer dan 8 liter 

• Verpakkingen van motorolie, smeermiddelen, pesticiden,  brandstoffen, lijm, verf, vernis en silicone-

kits 

• Piepschuim 

Voldoet uw afval niet aan deze voorwaarden, raadpleeg dan onderstaande acceptatievoorwaarden:  

• Mix harde kunststoffen 

• Folie  

• Restafval 


