Wat hoort er bij het GFT?
GFT
GFT staat voor Groente, Fruit en
Tuinafval. Maar een theezakje of
eierschalen, gaan die mee met
het GFT-afval? Omdat de vraag
vaak wordt gesteld, hebben we
alles eens op een rijtje gezet. Een
simpel en duidelijk overzicht wat
wel en niet tot GFT behoort. Zo
wordt afval scheiden weer wat
makkelijker!

KEUKENAFVAL OF ETENSRESTEN (GROENTE EN FRUITAFVAL):

Ha
over ndig
zicht

!

Geen GFT
DIT HOORT BIJ HET RESTAFVAL:

En as uit asbak
en open haard

Theezakjes en
koffiepads/
-cups bevatten
vaak plastic; zijn
daardoor slecht
afbreekbaar.

Honden- en
kattenharen

TOT HET PMD AFVAL BEHOORT:

IN DE MILIEUSTRAAT KUNT U AFGEVEN:

TUINAFVAL

Zonder pot
en aarde;
alleen met
restjes potgrond

Hoe voorkom je dat een GFT-bak gaat
stinken of dat er ongedierte in komt?
Schaf eventueel een
anti-stankdeksel aan.

Hou de GFT-bak of
zak goed gesloten.

Zet de container of
afvalzak op een koele plek.

Maak de container regelmatig
schoon met water en eventueel
groene zeep. Gebruik geen
chloor, desinfecterende middelen
of insecticiden: dat is schadelijk
voor het milieu en verstoort het
composteringsproces.

Doe geen vochtig afval in de
container of afvalzak, laat
dit eerst drogen.

Verpak snel bedervende
etensresten als vlees en vis
eerst in een krant of doe deze
in de bak voor restafval als
deze eerder wordt geleegd.
Leg onderin de bak een oude
krant. Het legen van de bak wordt
dan makkelijker en de bak is dan
ook schoner. Ook speciale bioafbreekbare plastic of papieren
zakken kunnen worden gebruikt.

Indaver, toonaangevend
in duurzaam afvalbeheer.
Indaver is een internationaal bedrijf dat
gespecialiseerd is in duurzaam afval- en
grondstoffenbeheer. In Nederland verwerken
we voor gemeenten en industrie GFT- en
groenafval tot compost, vergisten we
organisch afval en kunnen we groenafval
en zeefoverloop opwerken tot biomassa.
Tenslotte zijn we actief in thermische
verwerking en afvalberging. In Nederland
werken we dagelijks met zo’n 200 mensen
om afval duurzaam te verwerken.
Indaver Nederland B.V.
Polenweg 4
4455 SX Nieuwdorp
+31 113 67 67 67
www.indaver.nl

