Ophaling pmd-afval
Raadpleeg nu
Verzamel plastic flessen, metalen verpakkingen en drankkartons in de blauwe pmd-zak. Op die manier geef je dit afval
een tweede leven. Goed voor het milieu en je portemonnee.
Voorwaarden
Procedure
Aandachtspunten
Bijkomende informatie

Voorwaarden
WEL
 plastic flessen en flacons
 metalen verpakkingen (ook spuitbussen van voedingswaren en cosmetica, aluminium schaaltjes en bakjes,
metalen deksels en doppen)
 drankkartons
Tip: Duw plastic flessen plat, zet de dop erop en win plaats in de pmd-zak.
NIET
 alle andere plastic verpakkingen en voorwerpen (bijvoorbeeld plastic potjes en vlootjes, plastic zakken of folie)
 verpakkingen die giftige producten, ontstoppingsproducten, corrosieve wc-ontkalkers of motorolie bevat hebben
 aluminiumfolie
 piepschuim

Procedure
 Je biedt het pmd aan in de officiële pmd-zak van IVAREM. De zak moet het logo van IVAREM bevatten.
 Je plaatst het pmd ten vroegste om 20 uur op de dag voor de ophaling en ten laatste om 7 uur op de dag van de
ophaling zelf buiten. Plaats de pmd-zakken op de openbare weg, zo dicht mogelijk bij de rijweg maar zonder
voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer te hinderen.
 Je maakt de verpakkingen helemaal leeg. Stop geen verpakkingen van meer dan acht liter in de pmd-zak. En
maak ook geen plastic bidons vast aan de buitenkant van de zak.
Valt de ophaaldag op een feestdag? Dan haalt de afvaldienst het huisvuil op een andere dag op. Check hiervoor de
afvalkalender.
Is je straat niet toegankelijk voor de ophaalwagen door bijvoorbeeld wegenwerken of feestelijkheden? Bel dan naar
03 230 27 00. Je krijgt dan meer informatie in verband met de afvalinzameling.

Aandachtspunten

Heb je een klacht? Bel de ophaalfirma op het gratis nummer 0800 90 441.

Bijkomende informatie
De app Recycle! biedt snel toegang tot correcte informatie en een aantal handige tools:
 Ophaalkalender: naast een week- of maandoverzicht van de inzamelingen in je gemeente is er ook de
mogelijkheid om herinneringen voor de inzamelingen in te stellen.
 Sorteerwijzer: hier vind je een overzichtelijke lijst met de sorteerregels voor de meest uiteenlopende types afval –
van huishoudelijke verpakkingen tot elektronische toestellen.
 Inzamelpunten: je kunt alle inzamelpunten in jouw buurt raadplegen, inclusief de openingsuren van het
recyclagepark. Vanuit de kaartweergave krijg je de snelste weg ernaartoe meteen op je scherm.
Download de app via de Apple App Store (iOS) en de Google Play Store (Android). De app is beschikbaar in het

Nederlands, Frans en Engels.
Raadpleeg nu

Contactinformatie
Gemeentehuis Puurs
Puurs
Hoogstraat 29
2870 Puurs-Sint-Amands
03 203 2700
info@puursam.be

Openingsuren
Vandaag open van 09:00 tot 12:00
Morgen open van 09:00 tot 12:00
Alle informatie

Oud-gemeentehuis & sociaal huis Sint-Amands
Sint-Amands
Livien Van der Looystraat 10
2890 Puurs-Sint-Amands
03 203 2700
info@puursam.be

Openingsuren
Vandaag open van 16:00 tot 19:00
Morgen gesloten
Alle informatie

Meer info?
Dienst Centraal Onthaal

03 203 27 00
info@puursam.be
Contactformulier

