avalex
Aan de bewoner(s) van
<<Straat>> <<Huisnummer>><<Toevoeging>>
<<Postcode>> <<Plaats>>
Onderwerp:

Datum:
28 februari 2020
Kenmerk:
DF.1402.OMS

Uw restafvalcontainer wordt een
container voor PMD

Behandeld door:
Avalex Klantenservice
0900 0507
Beste bewoner(s),
De afvalinzameling in Tanthof is aan het veranderen, waardoor het makkelijker wordt om afval te scheiden. We houden
u graag op de hoogte van wat de veranderingen voor u gaan betekenen.
Uw restafvalcontainer wordt een container voor PMD
Op vrijdag 3 april komen we voor het laatst restafval bij u ophalen. Daarna wordt de container voorzien van een PMDsticker. Laat de container hiervoor alstublieft buiten staan, ook nadat hij is geleegd. We kunnen tot zes uur ‘s avonds
langskomen. Ook als er niets in de container zit willen we u vragen om hem toch buiten te zetten.
Vanaf dat moment is de container voor PMD: Plastic of Metalen verpakkingen en Drinkpakken. U kunt alle
verpakkingen uit de supermarkt die niet van karton of glas zijn in deze container kwijt. Op 17 april komen we uw
container voor het eerst legen, en daarna elke twee weken. Van het ingezamelde PMD wordt nieuw materiaal
gemaakt.
Restafval in de wijkcontainer
U zult zien dat u maar een klein beetje restafval overhoudt. Dit kunt u naar een restafvalcontainer in de wijk brengen.
Wilt u weten waar de wijkcontainers staan? Kijk dan op www.avalex.nl en log in met uw postcode en huisnummer.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren?
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Aankondiging

Werkzaamheden worden

werkzaamheden

uitgevoerd

begin december

eind november en

Brief ter herinnering

Uw restafvalcontainer
wordt omgestickerd
tot PMD-container

hier zijn we nu!

3 april

begin december

Vragen?
Op dinsdag 17 maart van 13:30-16:30 staan we met een informatiekraampje op de Dasstraat. We geven u dan graag
antwoord op al uw vragen. U kunt ons ook bellen op 0900-0507 (lokaal tarief).
Met vriendelijke groet,
De klantenservice van Avalex
100% recycled
papier

Avalex
Laan van ’s-Gravenmade 9
2495 BD Den Haag

PMD staat vo
or
plastic- en
metalen
verpakking
en
en drinkpak
ken!

Wat gebeurt er met
verpakkingen in de
PMD-container?

Bijna alle verpakkingen
uit de supermarkt mogen
in de PMD-container.

Het PMD wordt gesorteerd,
zodat het hergebruikt
kan worden.

Gooit u ander afval – wat geen verpakking
is – bij het PMD, dan kunnen we het niet
hergebruiken voor een nieuw product.
Dat is natuurlijk zonde!
Heeft u restafval, zoals piepschuim, luiers of
stofzuigerzakken? Doe dit dan in een container
voor restafval. Zo zorgt u ervoor dat we de
PMD-verpakkingen van u en uw wijkgenoten
kunnen hergebruiken. Hoe minder restafval er
bij het PMD zit, hoe beter de kwaliteit wordt!

Gooit u ander afval dan
verpakkingen in de
PMD-container?

Als het juiste afval in de PMD-containers zit,
kunnen we het gebruiken als grondstoffen voor
nieuwe producten. Doe dus verpakkingen
– zoals bijvoorbeeld bekers voor yoghurt – in
de PMD-container, dan kunnen we hier weer
een nieuwe yoghurtbeker van maken! Wist
u dat van 27 plastic flessen een fleece trui
gemaakt kan worden?

Van de verpakkingen
worden nieuwe
producten gemaakt!

Ongescheiden
afval hoort in
de containers
voor restafval

Dit kan niet worden
gesorteerd op het
sorteerstation.

Hiervan kunnen we
ook geen nieuwe
producten maken.

