
Afvalscheidingswijzer
Afvalsoort Wat mag in de bak/zak? Waar en hoe vaak kan ik dit 

aanbieden?

Groente-, fruit- en 
tuinafval (GFT)

• Bloemen en kamerplanten
• Bladeren, dunne takken en schors
• Gras
• Etensresten, zoals: klokhuizen, 

fruitschillen, resten van groente, 
aardappelschillen, brood, eierschalen, 
gekookte etensresten, pinda- en 
notendoppen, vis- of vleesresten 
(inclusief graatjes en botjes), koffie 

• Mest van huisdieren
• Zaagsel en turfmolm
• Kaaskorsten zonder plastic

U kunt uw GFT-container 1 keer per 2 
weken aan de straat zetten. Bekijk de 
ophaaldag via www.deafvalapp.nl.

Plastic, Metaal en 
Drankkartons (PMD)

• Sap- en melkpakken
• Blik voor eten voor mens of dier en 

drankblikjes  
• Flacons
• Plastic flesjes 
• Bierdopjes
• Ranjafles 
• Vleesbakje 
• Boterhamzakje 
• Aluminiumfolie 
• Chipszakken

U kunt uw PMD-zak(ken) 1 keer per 2 
weken aan de straat zetten. Bekijk de 
ophaaldag via www.deafvalapp.nl.

Oud papier en 
karton

Schoon papier:
• Oude kranten 
• Reclamefolders 

(zonder de plastic verpakking) 
• Papieren zakken 
• Enveloppen 
• Cadeaupapier 
• Schrijf- en tekenpapier 
• Papiersnippers 
• Eierdozen 
• Kartonnen dozen (klein gemaakt) 
• Kartonnen en papieren verpakkingen 

(bijvoorbeeld van hagelslag)

U kunt uw papiercontainer 1 keer per 
maand aan de straat zetten. Bekijk de 
ophaaldag via www.deafvalapp.nl.

Textiel • Kleding (kapot of niet) 
• Schoenen (per paar aangeboden) 
• Huishoudtextiel (washandjes, hand- en 

theedoeken)
• Lakens, dekens, kussens 
• Lappen stof groter dan 25 x 25 cm. 
• Tassen 
• Riemen 
• Gordijnen

U kunt uw textiel altijd inleveren bij 
één van de inzamelpunten in Helmond. 
Bekijk de inzamelpunten op 
www.deafvalapp.nl.

Logo in FC:

Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62

Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0

Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10

Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100
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Glas • Glazen flessen en potten die bedoeld zijn 
voor de verpakking van drank, eten, 
babyvoeding, cosmetica, parfum of 
medicijnen

U kunt uw glas altijd inleveren bij één van 
de inzamelpunten in Helmond. Bekijk de 
inzamelpunten op www.deafvalapp.nl.

Klein Chemisch 
Afval (KCA) 

• Accu’s 
• Batterijen 
• Bestrijdingsmiddelen/insecticiden 
• Benzine 
• Lampenolie 
• Medicijnen 
• Motorolie/afgewerkte olie en remolie 
• Oliefilters 
• Spaarlampen, energiezuinige lampen (SL, PL) 

en tl-buizen 
• Verf, lak, beits en 

houtverduurzamingsmiddelen
• Verfproducten als terpetine, thinner, 

afbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, 
kwastontharder en wasbenzine 

• Vloeibare gootsteenontstopper 

U kunt uw KCA gratis inleveren bij de 
Milieustraat. Wilt u de milieustraat 
bezoeken? Maak dan vooraf een afspraak 
via www.helmond.nl/afspraak. 
U kunt uw KCA bij de KCA-bus inleveren in 
de wijk. Bekijk de agenda van de KCA-bus 
op www.helmond.nl/kca. Daarnaast kunt 
u batterijen bij heel veel supermarkten 
inleveren.

Vetten 
en oliën 

• Frituurvet 
• Bakolie 

U kunt uw gebruikte vetten en oliën altijd 
inleveren bij één van de inzamelpunten 
in Helmond. Bekijk de inzamelpunten op 
www.deafvalapp.nl.

Medicijnen • Medicijnstrips met ongebruikte medicijnen 
• Flesjes en tubes met medicijnresten 
• Injectienaalden in een naaldencontainer 
• Spuitnaaldcombinaties in een 

naaldencontainer

U kunt uw (oude) medicijnen inleveren 
bij uw apotheek. Bekijk de inzamelpunten 
op www.deafvalapp.nl.

Grofvuil of bouw- 
en sloopafval 

• Beton
• Bakstenen
• Grind 
• Bouwzand

U kunt uw grofvuil naar de milieustraat in 
Helmond brengen. Wilt u de milieustraat 
bezoeken? Maak dan vooraf een afspraak 
via www.helmond.nl/afspraak.

Restafval • Kruidenmixen 
• Volle stofzuigerzak 
• Inhoud asbak 
• Schoonmaakdoekjes
• Kattenbakkorrels 
• Kaarsvet 
• Theezakjes en koffiefilters
• Verbandmiddelen
• Servies en aardewerk 

U kunt uw restafvalcontainer 1 keer per 
2 weken aan de straat zetten. Bekijk de 
ophaaldag via www.deafvalapp.nl. 

Let op: voor het legen van uw 
restafvalcontainer betaalt u per keer. 
U kunt uw restafvalcontainer het beste 
vol aan de straat zetten.
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