
AFVAL SCHEIDEN 
Door je afval op een juiste manier te scheiden, kan dit gerecycled worden. Dit is goed voor het milieu en 
zorgt ervoor dat generaties na ons deze grondstoffen opnieuw kunnen gebruiken. Hieronder staan 
voorbeelden van afval en de bijbehorende container. Je kunt ook kijken op http://www.eigenwijsafval.nl  
 
Staat de juiste container niet in het complex? Kijk dan eens naar de ondergrondse containers in de 
buurt. Je kunt deze locaties van deze containers vinden op https://www.avalex.nl/kalender/  
 
 

Plastic verpakkingen 
 

 Geen hard plastic of voorwerpen! 

 Flessen van frisdrank, water, azijn 

 Knijpflessen voor sauzen of olie 

 Flacons voor wasmiddelen, 
shampoo en zeep 

 Verpakking van kaas, vlees en vis 

 Bekers voor yoghurt, vla en ijs 

 Bakjes voor salade, groente, fruit 

 Zakken voor pasta, rijst, brood 

 Kuipjes voor boter, saus  

 Plastic tasjes en zakjes 
      

 
 

 
 
 
 
 

Metalen verpakkingen 
 

 Geen metalen voorwerpen!  

 Blikjes frisdrank of bier 

 Blikken voor soep, saus, groente 

 Aluminium schaaltjes  

 Tubes voor sauzen en 
verzorgingsproducten 

 

 
 

PMD 
 

Drinkverpakkingen  
 

 Vruchtensap 

 Melk 

 Vla en yoghurt 

 Soep 

 Pastasaus 
 

 

 
 

Papier 
 

 Kranten, tijdschriften en boeken 

 (Reclame)drukwerk zonder plastic 
folie 

 Schrijfpapier en tekenpapier 

 (Venster)enveloppen 

 Papiersnippers 

 Cadeaupapier en papieren zakken 

 Eierdozen 

 Kartonnen en papieren 
verpakkingen en dozen 

 

 

 
 

Glas 
 

 Verpakkingsglas 

 Wijnflessen 

 Frisdrankflesjes 

 Kruidenpotjes 

 Groentenpotten 

 Sauspotten 

 Parfumflesjes 

 Crèmepotjes 

 Deodorantrollers 

 Medicijnflesjes 
 
 

  

 
 

Restafval 
 

 Pizzadozen 

 Chipszakken en chipsbussen 

 Spuitbussen voor deodorant 

 Maandverband 

 Kattenbakkorrels 

 Plastic bestek 

 Doordrukstrips (pillen en 
kauwgom) 

 Verpakkingspiepschuim 

 CD’s 
 

 

 

 
 

GFT (groente, fruit en tuinafval)  
 

 Loof, schillen en resten van 
groenten, fruit en aardappelen 

 Etensresten 

 Eierschalen, doppen van pinda’s 

 Snijbloemen en kamerplanten 

 Koffiefilters, koffiedik, theezakjes 

 Gras, stro en bladeren 

 Klein snoeiafval en kortgemaakte 
takken 

 Resten van tuinplanen (geen 
zand) 

 

 
 

Textiel  
 

 Kleding (ook versleten of kapot) 

 Gordijnen en vitrage 

 Lakens, dekens en slopen 

 Handdoeken, theedoeken en 
tafellakens 

 Schoenen (per paar aan elkaar 
gebonden) 

 Accessoires, riemen, tassen, 
dassen, hoeden, petten en 
handschoenen 

 

 

 
 

Grofvuil 
 

 Afval dat te groot of te zwaar is 
voor de container 

 Je kunt een ophaalafspraak 
maken met Avalex via  
https://www.avalex.nl/grofvuil/ 

 Maak een afspraak met de 
Kringloopwinkel voor elektrische 
apparaten of oude fietsen. Ga 
naar www.kringloopdelft.nl/ 
electrisch 
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