
NIET TOEGELATEN

TOEGELATEN

Papier-Karton sorteren doe je z     !

Vuil of vettig papier en 
karton

Huis-aan-huisinzameling of via recyclagepark
In een stevige, gesloten doos of samengebonden met natuurtouw

Vuil of vettig papier en Vuil of vettig papier en Vuil of vettig papier en Foto’s

Zakdoeken, keukenpapier, 
aluminiumfolie

Verwijder de plastic folie rond magazines en reclamedrukwerk!

BehangpapierBehangpapier

Nog twijfels?
www.betersorteren.be
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ЗАБОРОНЕНО

ДОЗВОЛЕНО

Просто й швидко сортуйте свій папір та картон

Брудний або жирний
парір та картон

Збір від дверей до дверей або в місці переробки
У картонній коробці або невеликими стопками, які за можливості необхідно перев’язати натуральним шнуром

Фотокартки

Хустки, паперові рушники
та алюміній

Зніміть пластикову обгорткуз газет, журналів і буклетів.

Все ще сумніваєтеся щодо сортування?
Перейдіть за посиланням bettersorting.be

Шпалери
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AEEA 
= Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparaten

WAT WEL?
• LED-, TL- en spaarlampen
• Alle afgedankte elektrische apparaten: 

 � Gsm, laptop, tablet…
 � Wasmachine, koelkast…
 � Haardroger, speelgoed op batterijen…

WAT DOE JE ERMEE?

Een toestel dat nog werkt, kan je aan iemand schenken of naar een kringwinkel 
brengen.
Koop je een nieuw toestel, dan neemt de verkoper je oud toestel ook terug.  
Daarnaast zijn er ook inzamelpunten in supermarkten en andere winkels voor 
kleine elektronische toestellen. Een toestel dat stuk is, breng je naar  
het recyclagepark.
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ВЕЕО 
= відходи електричного та електронного обладнання

ЩО МОЖНА?
• Світлодіодні, люмінесцентні та енергозберігаючі лампи
• Усі використані електроприлади: 

 � Мобільний телефон, ноутбук, планшет...
 � Пральна машина, холодильник...
 � Фен, іграшки на батарейках…

ЩО ВИ ПОВИННІ РОБИТИ З НИМИ?

Прилад, який ще працює, можна віддати кому-небудь або здати в магазин 
секонд-хенд.
Якщо ви купуєте новий прилад, тоді продавець також прийме Ваш старий прилад. 
Крім того, в супермаркетах та інших магазинах є пункти збору вторинної сировини 
для дрібних електронних пристроїв. Зламаний прилад можна здати в парк 
прийому вторинної сировини.
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GFT

WAT NIET?
• Vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie …)
• Sauzen, vet en oliën (uitgezonderd  
 gerechten waar een klein aandeel saus  
 in zit)
• Theezakjes en koffiepads
• Behandeld hout (met verf, vernis of  
 impregneermiddel)
• Beenderen en dierlijk (slacht)afval
• Dierenkrengen
• Schelpen van mosselen, oesters …
• Kattenbakvulling en vogelkooizand
• Mest van grote huisdierenof in grote  
 hoeveelheden
• Stof uit de stofzuiger
• Wegwerpluier en ander hygiëneafval
• Aarde en zand
• Kurk
• Asresten en houtskool
• Plastiek, glas, metalen
• Grof ongesnipperd snoeihout,
• dikke takken

WAT WEL?
• Schillen en resten van fruit, groenten en 
 aardappelen
• Dierlijk en plantaardig keukenafval en  
 etensresten
• Broodresten
• Koffiedik, papieren koffiefilter
• Papier van keukenrol
• Noten, pitten
• Vlees- en visresten, schaaldierresten 
 (uitgezonderd mosselschelpen,  
 oesterschelpen …)
• Vaste zuivelproducten (kaasresten)
• Eieren, eierschalen
• Fijn tuin- en snoeiafval
• (bladeren, gras, onkruid, haagscheersel,  
 versnipperd snoeihout …)
• Kamer- en tuinplanten
• Schaafkrullen en zaagmeel van  
 onbehandeld hout
• Mest van kleine huisdieren (cavia, konijn)
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ОВОЧЕВІ, ФРУКТОВІ ТА САДОВІ 
ВІДХОДИ, СКОРОЧЕНО gft

ЩО НЕ МОЖНА?
• Рідини (наприклад, суп, молоко,  
 кава, тощо)
• Соуси, жири й олія (окрім страв з  
 невеликим вмістом соусів)
• Чайні пакетики та кавові капсули
• Оброблену деревину (з фарбою,  
 лаком або просоченням)
• Кістки та відходи тваринництва (забою)  
• Рештки мертвих тварин
• Мушлі мідій, устриць… 
• Наповнювачі для котячих лотків та  
 пісок для пташиних кліток 
• Фекалії великих домашніх тварин у  
 великій кількості
• Пил з пилососу
• Одноразові підгузки та інші  
 використані гігієнічні засоби
• Ґрунт і пісок
• Пробки (корок)
• Залишки золи та деревного вугілля
• Пластик, скло, метали 
• Великі не подрібнені обрізки деревини 
• Товсті гілки

ЩО МОЖНА?
• Лушпиння та залишки фруктів, овочів та  
 картоплі 
• Харчові відходи та залишки їжі тваринного  
 чи рослинного походження 
• Залишки хліба
• Кавову гущу, паперові фільтри для кави 
• Паперові рушники для кухні
• Горіхи, фруктові та овочеві кісточки
• Залишки м’яса, риби та молюсків  
 (за винятком мушель мідій, устриць, тощо) 
• Тверді залишки молочних продуктів  
 (залишки сиру)
• Яйця, яєчну шкаралупу
• Рослинні залишки після догляду за садом 
• (наприклад, листя, трава, бур’ян, залишки  
 від підрізання живої огорожі, подрібнені  
 залишки деревини, …)
• Кімнатні і садові рослини 
• Остружки та тирсу з необробленої  
 деревини 
• Фекалії маленьких домашніх тварин  
 (наприклад, морська свинка чи кролик) 
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WIT GLAS GEKLEURD GLAS

Glas sorteren doe je z     !

Opaalglas en kristalglas
(opalen fl es, wijnglas,…)

Vlak glas
(ramen, spiegels,...)

Hittebestendig glas
(Ovenschalen,...)

NIET TOEGELATEN

Vlak glas

LampenLampen Porselein, keramiek, terracotta
(borden, tassen, …)

Porselein, keramiek, terracottaPorselein, keramiek, terracotta
(borden, tassen, …)

Laat niets achter bij de glasbol.
Sluikstorten is strafbaar!

Respecteer de rust van de buurtbewoners en gooi het glas enkel 
in de glasbol tijdens de uren die daarvoor voorzien zijn.

In de glasbol of -container werpen of via recyclagepark

Maak de fl essen en bokalen 
helemaal leeg. 

Deksels en doppen sorteer je bij het PMD

Opaalglas en kristalglas

Nog twijfels?
www.betersorteren.be



 E
.R

. /
 V

.U
. :

 M
. V

an
 G

ae
ve

r, 
Fo

st
 P

lu
s 

as
b

l /
 v

zw
, O

ly
m

p
ia

d
en

la
an

 2
, A

ve
n

u
e 

d
es

 O
ly

m
p

ia
d

es
 -

 1
14

0
 E

ve
re

 –
 2

0
2

2

ЗАБОРОНЕНО

БІЛЕ СКЛО КОЛЬОРОВЕ СКЛО

Просто й швидко сортуйте скло!

Плоске скло, наприклад
вікна та дзеркала

Скло, яке стійке до 
високих температур 

(посуд для печі)

Лампочки Порцеляна, кераміка, теракота
(тарілки, чашки,...)

Не залишайте нічого біля збірника для кла.
Несанкціоноване скидання карається.

Поважайте години тиші,
викидайте скло у дозволений час.

У збірник для скла, контейнер або у місці переробки

Пляшки та банки
повинні бути пустими

Кришки та ковпачки сортуються в мішку для ПМК

Все ще сумніваєтеся щодо сортування?
Перейдіть за посиланням bettersorting.be

Опалінове скло та кришталь
(опалинові пляшки та стакани)
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KGA = Klein Gevaarlijk Afval

WAT NIET?
• Oude geneesmiddelen. Deze kan je  
 gratis afgeven aan de apotheker.
• Frituurvetten en -olie. Je giet het 
 in een plastic fles en brengt het  
 naar het recyclagepark. 

WAT WEL?
Alle stoffen die gevaarlijk zijn voor 
mens en milieu.  
Het gaat bijvoorbeeld om: 
• Batterijen 
• Gevaarlijke stoffen en chemische  
 producten zoals smeeroliën,  
 brandstoffen, antivries,  
 WC-reinigers, javel,…
• Injectienaalden 
• Gasflessen

WAT DOE JE ERMEE?

Batterijen kan je gratis afleveren in sommige winkels en supermarkten. 
Al de andere zaken breng je naar het recyclagepark. Je mag ze dus  
niet meegeven met het restafval. Twijfel je? Vraag het na bij  
je contactpersoon.
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ДНВ = дрібні небезпечні відходи

ЩО НЕ МОЖНА?
• Старі ліки – їх можна безкоштовно  
 здати в аптеку.
• Жир та олія для смаження.  
 Перелийте їх в пластикову пляшку і  
 віднесіть до парку  прийому  
 вторинної сировини.

ЩО МОЖНА?
Всі речовини, що становлять 
небезпеку для людини та 
навколишнього середовища. До них 
відносяться, наприклад:

• Батарейки
• Небезпечні речовини та хімічні  
 продукти, такі як мастила, паливо,  
 антифриз, засоби для туалетів,  
 продукт ‘Жавел’...  
• Голки для ін’єкцій
• Газові балони

ЩО ВИ ПОВИННІ РОБИТИ З НИМИ?

Батарейки можна безкоштовно здати в деяких магазинах 
та супермаркетах. Всі інші речі необхідно здавати до парку 
прийому вторинної сировини. Ви не можете викидати їх разом із 
органічними відходами. Ви сумніваєтеся? Будь ласка, зверніться 
до своєї контактної особи.









Steek de verpakkingen 
niet in elkaar en stop 
ze niet samen in een 
dichtgeknoopte zak. 

WAT NIET IN DE NIEUWE 
BLAUWE ZAK MAG

OPGELET !

DRANKKARTONS
PLASTIC  
VERPAKKINGEN

Flessen

Schaaltjes, vlootjes  
en bakjes 

Flacons

METALEN  
VERPAKKINGEN

Drank- en  
conservenblikken

Bakjes en schaaltjes

NIEUW

Deksels, doppen en 
kroonkurken

Duw plastic 
flessen plat, zet 
de dop erop.

Nog sorteertwijfels?
Ga naar betersorteren.be

Potjes en tubes 

Verwijder de plastic folie van 
schaaltjes en gooi ze  
los van elkaar in de zak.

  Verpakkingen bestaande uit een 
mix van materialen (bv. een 
laag plastic folie en een laag 
aluminiumfolie) die niet van 
elkaar kunnen gescheiden 
worden, zoals sommige 
drankzakjes, zakjes fruitmoes of 
natte dierenvoeding, …

  Verpakkingen met 
kindveilige dop

  Verpakkingen met minstens een van de 
volgende pictogrammen:

  Verpakkingen van motorolie en 
smeermiddelen, van pesticiden, van 
brandstoffen, van lijm, van verf en vernis, 
siliconenkits 

  Verpakkingen met een grotere inhoud dan 
8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

Giet of schraap flessen of 
andere verpakkingen goed 
leeg.

Maak niets vast 
aan de buitenkant.
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Regels voor een goede recyclage

PMD sorteren doe je z    !

Spuitbussen

Folies, zakken en zakjes



Не вкладайте пакети 
один в один та не 
зав’язуйте їх разом 
в одному пакеті 
(викидайте їх по 
одному).

ЩО ЗАБОРОНЕНО КЛАСТИ
ДО НОВОГО СИНЬОГО МІШКА

УВАГА

КАРТОННІ
УПАКОВК

ПЛАСТИКОВІ
УПАКОВКИ

Пляшки

Лотки й формочк

Бутелі

МЕТАЛЕВІ
УПАКОВКИ

Жестяні та консервні  
банки

Лотки й формочки

Кришки, ковпачки
та кришечки від бутилок

Розплющіть 
пластикову пляшку, 
закрутіть кришку

Баночки та тюбики

Зніміть поліетиленову плівку
з лотка і киньте її окремо в 
мішок

  Упаковка що зроблена з суміші 
матеріалів (наприклад, 
шару пластикової плівки та 
шару алюмінієвої плівки), 
які не можна відокремити, 
наприклад пакети для напоїв, 
компоту або вологого корму 
для тварин.

  Упаковка з захисним  
ковпачком для дітей

  Упаковка з принаймні однією з Баночки 
та тюбики наведених нижче піктограм

  Упаковка для моторних мастил і 
мастильних матеріалів, пестицидів, 
палива, клеїв, фарб і лаків, силіконовы 
трубки

  Упаковка ємністю більше 8 л

 Пінопласт

  Інші предмети

Переконайтеся, що будь-яка
рідина повністю злита з 
упаковки

Нічого не чіпляйте до 
зовнішньої частини 
мішка
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Правила якісної переробки

Просто й швидко сортуйте свої ПМК

Аерозольні балони

Плівки, пакети та пакетики

Все ще сумніваєтеся щодо сортування?
Перейдіть за посиланням bettersorting.be



RESTAFVAL

WAT NIET?
• Scherpe voorwerpen
• Injectienaalden
• Recycleerbaar materiaal  
 (glas, papier, karton, pmd, gft ...)
• Medicijnen
• Verfpotten
• Lampen
• Batterijen
• Frituurolie

WAT WEL?
• Brandbaar huishoudelijk afval  
 dat niet recycleerbaar is.









ЗМІШАНІ ВІДХОДИ

ЩО НЕ МОЖНА?
• Гострі предмети
• Ін’єкційні голки
• Усе, що підлягає переробці  
 (скло, папір, картон, пластик, метал,  
 картонні упаковки з-під напоїв,  
 органіка …)
• Ліки 
• Банки з-під фарби
• Лампи 
• Батарейки
• Олію для фритюру

ЩО МОЖНА?
• Горючі побутові відходи, 
 що не підлягають переробці.
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TEXTIEL

WAT NIET?
• Tapijten, matrassen, zetelkussens.  
 Die breng je naar het recyclagepark.
• Nat en/of besmeurd. Dat mag bij het 
 restafval.

WAT WEL?
• Kleding en accessoires (riemen,  
 tassen, schoenen)
• Beddengoed (hoofdkussens,  
 slaapzakken, lakens en dekens)
• Keuken en badkamertextiel  
 (hand- en theedoeken, schorten,  
 washandjes)
• Woningtextiel (tafelkleden,  
 gordijnen, zetelhoezen)
• Speelgoedknuffels
• Propere lappen, textiel met kleine 
 schade.

WAT DOE JE ERMEE?

Je kan je textiel naar een textielcontainer, het recyclagepark of een kringwinkel 
brengen. Vraag aan je contactpersoon waar je die bij jou in de buurt vindt.
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ТЕКСТИЛЬ

ЩО НЕ МОЖНА?
• Килими, матраци, подушки для   
 сидінь. Здайте їх у парк прийому  
 вторинної сировини .
• Мокрий та/або забруднений  
 текстиль. У цьому випадку їх можна  
 викидати разом із органічними  
 відходами.

ЩО МОЖНА?
• Одяг та аксесуари (ремені, сумки,  
 взуття)
• Постільна білизна (подушки,  
 спальні мішки, простирадла та  
 ковдри)
• Текстиль для кухні та ванної  
 кімнати (рушники для рук та чайні  
 рушники, фартухи, прихватки)
• Домашній текстиль (скатертини,  
 штори, чохли для сидінь)
• М’які іграшки
• Чисті ганчірки, текстиль із  
 незначними пошкодженнями.

ЩО ВИ ПОВИННІ РОБИТИ З НИМИ?

Ви можете здати текстиль у контейнер для текстилю, у парк прийому вторинної 
сировини  або в магазин секонд-хенд.  Дізнайтеся у Вашої контактної особи, де 
їх можна знайти у Вашому районі.
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