
ACCEPTATIEVOORWAARDEN 

PD Bedrijven 
OMSCHRIJVING 

 
PD is een afvalstroom die bestaat uit een mix van gebruikte, schud-, schenk- of schraaplege verpakkingen 
afkomstig van in Nederland gevestigde bedrijven, bestaande uit kunststof en/of drankenkartons  
 

VOORWAARDEN 

PD bedrijven moet als volgt worden aangeboden: 

• In rolcontainer of afzetcontainer bij voorkeur in PD zakken 

• De PD zakken moeten transparant zijn om het ingezamelde PD-afval te kunnen keuren. Niet-

doorzichtige zakken zal een reden zijn voor afkeur.  

• De container moet voor min 85% gevuld  zijn, en dient minimaal 1 keer per maand geleegd te worden  

 
Renewi geeft de voorkeur aan oranje-transparante zakken. De oranje-transparante zakken zijn te bestellen via Renewi 

 

Toegestaan 

 
P: Plastic flessen en flacons 

• Flessen voor water, frisdrank, melk, fruit -en groentesap, olie en azijn 

• Knijpflessen, bekers, bakjes, zakken en kuipjes voor levensmiddelen 

• Flacons voor wasmiddelen, shampoo en zeep 

• Materialen als doppen, deksels, wikkels, seals en etiketten mogen aanwezig zijn  
 
Bovenstaande verpakkingen met de volgende specificaties: lengte ≤ 75 cm, stukgewicht ≤ 500 gram  
en volume ≤ 5 liter. 
 

 
D: Drankkartons 

• Kartonnen verpakkingen van water, limonade, wijn, melk, vla, yoghurt, fruit -en groentesap, soepen en 
sauzen 

 

Drankenkartons, bestaand uit karton/PE of karton/aluminium/PE  

 

Alle PD verpakkingen dienen (schraap) leeg te zijn. 

 

Niet toegestaan 

• Metalen drank –en conservenblikjes, spuitbussen , doppen en deksels 

• PVC verpakkingen 

• Verfblikken, kitkokers en piepschuim 

• Landbouwplastic en vijverfolie 

• Vervuilde verpakkingen  

• KCA, verpakkingen van chemisch afval (chemisch symbool, flessen met kindvriendelijke dop) 

• Resten papier, karton en folie, kartonnen bekers 

• Medicinaal-en ziekhuisafval zoals doordrukstrips, injectienaalden en mondkapjes 

• Speelgoed, luchtbedden, tuinstoelen, kratten en video en  cassettebanden 

• Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke) 

• Productvreemd materiaal zoals stenen, rubber, textiel, hout , incontinentie materiaal, elektronische 
apparaten, glas, groente-fruit en-tuinafval 

• Dierlijkafval zoals kadavers en slachtafval 

• Accu’s en batterijen 
 
* Indien bij aanlevering afwijkingen geconstateerd worden op beschreven voorwaarden dan houdt Renewi Nederland B.V.  
zich het recht voor de betreffende partij te weigeren dan wel te accepteren tegen aangepaste condities.  
 
** Uw verplichting en kans tot scheiden vindt u in het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP)  
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