PMD bedrijven
Ref.:





Het PMD-afval moet aangeboden worden hetzij
los, hetzij in de blauwe zakken van Fost Plus (30,
60, 120 of 240 liter). Andere zakken zijn niet
toegelaten
Toegelaten afvalstromen worden als volgt
omschreven door www.fostplus.be:
o Lege drankkartons
o Lege plastic flessen en flacons (dranken,
onderhouds-, schoonheids- en voedingsproducten)
o Lege metalen verpakkingen (drank- en
conservenblikjes, aluminium schoteltjes
en schaaltjes, dozen en bussen (sigaren,
koekjes, chocolade, voedingsolie, …),
spuitbussen van voedingswaren)

De verpakkingen moeten goed geledigd,
leeggegoten of leeg geschraapt zijn.










W.DS.S-00250

Alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen
(plastic potjes en vlootjes, plastic zakken, folie,
…)
Aluminiumfolie, piepschuim, injectienaalden,
baxters en ander medisch afval
Verpakkingen met kindveilige sluiting (bvb.
verpakkingen van corrosieve ontstoppers,
corrosieve WC-ontkalkers, …)
Verpakkingen met tenminste één van de
volgende pictogrammen:

Verpakkingen
van
pesticiden
(insecticide,
onkruidverdelger, mosbestrijder, rattenvergif,
…)
Verpakkingen van motorolie, verf, lak, vernis,
giftige producten
Restafval, glas, keramiek, papier & karton

Verpakkingen in een blauwe PMD-zak mogen
een volume hebben van maximaal 8 liter.
Verpakkingen met hun
voorkeur platgedrukt.

dop

worden

bij

Maak geen plastic bidons vast aan de trekband
waarmee
de
blauwe
PMD-zak
wordt
dichtgebonden.

Suez behoudt zich het recht voor om de acceptatievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De toepasselijke acceptatievoorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd op de
website www.suez.be. Het is aan de Contractant om deze regelmatig te consulteren.
Met betrekking tot de definitie van afvalstoffen, verwijst SUEZ naar de gebruiken, definities en het wettelijk kader van/rond afvalstoffen waaronder het onderscheid tussen gevaarlijke
en niet-gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van de volgende wetten en deze die hen hebben vervangen:
 voor het Vlaams Gewest: het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2012 die het Vlaamse reglement met betrekking tot het duurzaam beheer van materiaalkringlopen
en afvalstoffen (VLAREMA), met inbegrip van alle wijzigingen alsook de bijlagen en diens wijzigingen;
 voor het Waals Gewest: het decreet van 27 juni 1996 met betrekking tot afvalstoffen alsook het besluit van de Waalse regering van 10 juli 1997 die een catalogus van afvalstoffen
opstelt, met inbegrip van alle wijzigingen;
 voor het Brussels-Hoofdstedelijk Gewest: het Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het beheer van afvalstoffen van 1 december 2016 met
inbegrip van alle wijzigingen en de ordonnantie van 14 juni 2012 met betrekking tot afvalstoffen met inbegrip van alle wijzigingen, alsook haar bijlage 3 en diens wijzigingen.

