Alstublieft!

Uw GFT-keukenemmertje

GFT
&
Etensresten

Bedankt dat u gebruik wilt maken van een
GFT-keukenemmertje. We geven u graag
enkele handige tips!

Nare geurtjes voorkomen
Het GFT-keukenemmertje heeft ventilatieopeningen. Afval in de keuken
bestaat namelijk vooral uit groente, fruit en etensresten. Dit keukenafval bevat veel vocht. Door deze openingen kan het vocht verdampen.
Dat vermindert nare geurtjes. Als u het keukenemmertje om de dag of
om de twee dagen leegmaakt, heeft u hier geen last van.

Composteerbaar zakje
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In de buurt van uw woning wordt een GFT-verzamelcontainer geplaatst.
U opent deze verzamelcontainer met de afvalpas. U kunt uw emmertje
rechtstreeks legen in de verzamelcontainer, of gebruikmaken van een
composteerbaar zakje in het emmertje. Het is belangrijk dat dit sterke
zakjes zijn, die goed verteren tijdens het composteren van het GFT-afval.
De juiste zakjes zijn zo gemaakt, dat het vocht erdoor kan verdampen. Bij
dit emmertje krijgt u van de gemeente alvast een gratis rolletje composteerbare zakjes. Zo kunt u ontdekken wat voor u het beste werkt. Alleen
zakjes die goed verteren mag u in de GFT-verzamelcontainer doen.

Bijbestellen?
Wilt u composteerbare zakjes voor uw keukenemmertje kopen of
(online) bestellen? Let dan op deze twee symbolen. Als deze op de
verpakking staan, weet u zeker dat u de juiste zakjes hebt. Deze zijn
stevig genoeg én verteren op de juiste manier tussen het GFT-afval.
Let op dat u niet teveel rolletjes per keer koopt of bestelt.
De zakjes zijn verteerbaar en dus beperkt houdbaar.

Tip!
Woont u in een hoogbouwwoning? Dan is het misschien
interessant om samen met uw
buren de zakjes via internet te
bestellen.
U bespaart dan samen op de
verzendkosten.

Meer informatie
Meer informatie over het verzamelen en
ventileren van keukenafval én het gebruik
van composteerbare zakjes kunt u vinden
op www.mijnafvalwijzer.nl.
Contact Gemeente Etten-Leur
info@etten-leur.nl
14 076

