Afvaleilandjes 2-delig – handleiding

1. Samenstelling afvaleilandjes
Een afvaleilandje bestaat uit
- 2 containers van 240 liter: 1 blauwe container bestemd voor de pmd-fractie en 1
grijze container bestemd voor restafval
- panelen met sorteerinstructies: 1 met de sorteerinstructies voor pmd en 1 met de
sorteerinstructies voor restafval
- afvalzakken van 240 liter, blauwe voor pmd en zwart voor restafval
- ( Bij evenementen waar er nog met wegwerpbekers gewerkt wordt, vraag je best ook
nog de extra rode container ‘bekers’ aan. De bekers zijn restafval en worden niet
apart gerecycleerd maar door ze apart in te zamelen vermijd je dat ze bij PMD
terechtkomen en je PMD-zak blijft staan.)
2. Opstelling van een afvaleilandje
-

-

Elk afvaleilandje bestaat steeds uit 2 containers, pmd en restafval (en eventueel
bekers). Deze moeten steeds gezamenlijk worden opgesteld, opdat de juiste
afvalstroom in de juiste container terecht komt. Wanneer slecht 1 van beiden
aanwezig is, zal men dit aanzien als een gewone vuilbak, zonder rekening te houden
met de afvalstroom die in deze container wordt ingezameld.
In elke container dient een afvalzak gehangen te worden, afval mag niet los in de
container gegooid worden.
Elke container dient voorzien te zijn van de panelen met sorteerinstructies.
De afvaleilandjes worden best opgesteld op goed zichtbare en bereikbare plaatsen
De containers dienen tijdig leeggemaakt worden tijdens het event, om sluikstorten
tegen te gaan

3. Bijkomende info
-

-

Het afval dient uit alle containers verwijderd te zijn. De vuilzakken kunnen
afgevoerd worden naar het recyclagepark of buitengezet worden bij de huis-aan-huis
inzameling (dient afgesproken te worden met de gemeentelijke milieudienst!).
De containers dienen niet enkel leeg maar ook proper, zonder tags, stickers,
affiches teruggegeven te worden
Het is niet toegelaten om de instructieborden van de containers af te halen.
Indien de containers niet leeg, vuil of stuk zijn of er onderdelen ontbreken bij het
terug ophalen, zullen de kosten om de eilandjes terug in orde te brengen,
aangerekend worden aan de ontlener.
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