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Wist u dat u sinds 1 april 2021 meer materialen bij uw pmd-bedrijfsafval mag 
gooien? In januari 2020 voerden we nieuwe pmd-sorteerregels in voor inwoners 
uit Gent en Destelbergen. Deze uitbreiding geldt nu ook voor alle bedrijven in 
Vlaanderen.

 Wat betekent dit voor u en uw bedrijf?

Naast het inzamelen van plastic flessen en flacons, metalen blikjes en drankkartons, mag er al enkele 
maanden heel wat meer bij uw pmd-afval. Het gaat over plastic verpakkingen. U vindt het volledige 
sorteerschema hieronder.

Opgelet! Deze plastic verpakkingen zijn enkel toegestaan bij uw pmd wanneer ze afkomstig zijn van 
‘consumentenproducten’. Gelijkaardige producten die afkomstig zijn uit een ‘industrieel proces’ horen 
niet thuis bij pmd.

 Industriële verpakkingsfolies horen NIET bij pmd!

Zoals hierboven aangegeven, horen industriële verpakkingsfolies niet thuis bij uw pmd-afval. Deze halen 
wij apart op. Plasticfolies biedt u aan in een doorzichtige IVAGO-zak met een inhoud van 288 liter.

• Beschikt u over een contract voor papier en karton? Dan plaatst u de volle foliezakken naast uw papiercontainer op 
de dag van ophaling. U betaalt enkel de prijs van de zakken.

• U beschikt niet over een ophaalcontract voor papier en karton? Dan betaalt u naast de foliezakken ook een 

abonnement voor ophaling. Meer info? www.ivago.be/bedrijven/dienst/zakken

 Circulaire verpakkingseconomie

Fost Plus, de organisatie die verantwoordelijk is voor de inzameling en recyclage van huishoudelijke verpak-
kingen, wil met deze uitbreiding inzetten op een circulaire verpakkingseconomie. Door plastic verpakkingen 
in 14 aparte materiaalstromen uit te sorteren voor recyclage, krijgen heel wat grondstoffen een nieuw leven.

HOEZO, PMD+?

        = huishoudelijk plastic verpakkingen 
• Plastic flessen en flacons
• Plastic schaaltjes, vlootjes en bakjes
• Plastic potjes en tubes 
• Plastic folies en zakjes

        = metalen verpakkingen
• Metalen blikjes 
• Aluminium schoteltjes en bakjes
• Spuitbussen van voedingswaren of cosmetica
• Metalen deksels, doppen en kroonkurken
• Metalen dozen en bussen

        = drankkartons

• Verpakkingen met een kindveilige sluiting
• Verpakkingen met ten minste één van de 

volgende pictogrammen :

• Verpakkingen van motorolie, verf, lak en vernis
• Piepschuim
• Verpakkingen met een inhoud groter dan 8 liter
• Verpakkingen uit gemengd materiaal 
• Verpakkingen van medicijnen
• Biologisch afbreekbare zakken, schaaltjes en 

folies
• Sterk vervuilde folies en aluminiumfolie
• Grote plastic folies (industriële folies)
• Verpakkingen bestaande uit een mix van 

materialen (bv. zakjes natte dierenvoeding)

Opgelet! 
Plastic wegwerpvaten (bv. keykeg)
geef je NIET mee met de 
pmd-ophaling omwille van 
veiligheidsredenen! 
Geef ze mee met uw leverancier 
of breng ze - leeg en met alle 
druk eruit -  naar één van onze 
recyclageparken en deponeer ze bij 
‘harde plastics’.

Alle sorteerregels digitaal 
raadplegen? Surf naar
www.ivago.be/bedrijven/afval/gids

WEL NIET
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IVAGO klantenrelaties

Proeftuinstraat 43 - 9000 Gent
tel 09 240 81 11
info@ivago.be - www.ivago.be

Heeft u na het lezen van deze 
nieuwsbrief nog vragen? 
Aarzel niet om ons te contacteren.
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Volg ons om op de hoogte te blijven 
van het laatste IVAGO-nieuws.

Restjes van fruitsap, frisdranken of alcoholische dranken komen soms 
terecht in het slot van uw glas- of pmd-containers. Hierdoor ontstaat er 
een onzichtbare, klevende film op het slot. Dit zorgt voor problemen bij de 
ophaling, want onze ploegen kunnen uw container(s) niet openen en dus 
ook niet ledigen.

Met onderstaande tips voorkomt u dit probleem. 

1. Met een borstel, warm water en een beetje afwasmiddel, borstelt u het slot proper tot de meeste 
suiker weg is. Doe dit zowel aan het onderste als bovenste gedeelte van het slot.

2. Na een grondige schrobbeurt, raden we u ook aan uw slot te smeren met olie.

Dankzij uw hulp kunnen we een vlotte en veilige ophaling garanderen!

WATERMELOENEN BIJ GFT? NO WAY!
Plaats in uw gft-container(s) geen afval dat (te)veel water bevat. Met het 

warme weer in het vooruitzicht is het niet toegestaan om bijvoorbeeld 
grote hoeveelheden watermeloen aan te bieden. Het sap en vocht van 

waterhoudende restanten zwiept uit onze vrachtwagens en zorgt voor 
overlast op de openbare weg en voor sommige inwoners.

OPROEP: REINIG UW CONTAINERSLOTEN!

Turit (links) en Dirtzen

WELKOM COZETTE!
Een koffiebar in volle coronatijd openen? Mama (Turit) en dochter (Dirtzen) waagden zich eraan! 
Na een carrièreswitch - Turit werkte 35 jaar als kapster en Dirtzen studeerde af als jurist - openden 
ze begin juni de deuren van Cozette. 

‘Mama en ik hebben allebei een passie voor lekker eten en gezellig tafelen. Een eigen eet- en 
koffiehuis runnen, was voor ons beiden een droom. De onzekerheid om te starten in tijden van 
corona bracht heel wat extra stress en spanning met zich mee. Maar we waagden de sprong.’

Dirtzen woont ondertussen al een tijdje in Gent en was dus al vertrouwd met onze afvalophaling. 
‘We kozen voor IVAGO omwille van de regeling qua ophaaldagen, de scherpe prijzen en de 
mogelijkheid om te werken met zakken en kleine containers’, vertelt Dirtzen.

‘Ons afval verzamelen we in de kelder. De ruimte is klein en dat maakt het niet eenvoudig om te 
werken met grote en zware containers. IVAGO biedt restafval- en pmd-zakken aan en dankzij het 
kleinste containerformaat voor glas en gft kunnen we voluit en correct sorteren! De keuze voor 
‘IVAGO’ was dus niet moeilijk.’, voegt mama Turit eraan toe.

IVAGO 
wenst u 
een fijne 
vakantie


