
Duurzaam en circulair inkopen
In het Rijksbreed Programma Circulaire Economie heeft de overheid als doelstelling gesteld 10% circulair in te kopen in 
2020. Ook u kunt hier aan bijdragen! Bestel voor uw inwoners gft-bakjes voor op het aanrecht die gemaakt zijn uit hun 
eigen verpakkingsafval. Zo zorgt u voor een circulaire toepassing van uw kunststof verpakkingsafval en draagt u bij aan 
een betere gft-scheiding. Want met zo’n bakje wordt het wel heel gemakkelijk om je keukenafval goed te scheiden!

Gft-bakje voor op het aanrecht

Belang meer gft scheiden in de keuken
Wist u dat Nederlands restafval voor 35% bestaat uit gft-afval? Dit is veruit de grootste stroom met de meeste 
potentie om verspilling te voorkomen. Dit kan onder meer door in te zetten op het voorkomen van 
voedselverspilling en te zorgen dat minder keukenafval in het restafval verdwijnt. Want als gft in de gft-bak 
terecht komt, dan pas kan Attero er groen gas en hoogwaardige bodemverbeteraars van maken. En dit groen 
gas en compost kunt u weer circulair inkopen. Zo draagt u bij aan minder gaswinning in Groningen, minder 
klimaatverandering, een betere bodemvruchtbaarheid, minder grondstofverspilling en draagt u bij aan de 
circulaire economie.

CONSUMPTIE AFDANKEN

RECYCLINGPRODUCTIE

Circulair inkopen

Consumenten gooien hun 
PP-verpakking weg in de 
PMD-zak voor sortering of 
in het restafval voor 
nascheiding door Attero

Attero sorteert het PP-
kunststof uit het gemengde 
verpakkingsafval tot 
DKR324-kwaliteit en zorgt 
voor recycling tot 
regranulaat

Vita Plastics maakt  
gft-bakjes voor op het  

aanrecht uit 100%  
PP-regranulaat uit Attero’s 

verpakkingsmateriaal  
(en PS-regranulaat voor de 

klep)

Consumenten kopen 
yoghurtbakjes en andere 

verpakkingen van 
PP-plastic

Geproduceerd uit eigen verpakkingsafval
Meer gft scheiden, minder restafval



Biobakje uit 100% huishoudelijk afval 

Voordelen

• Stimulering voor de inzameling van gft-afval met als resultaat dat het gft-aandeel  
in het restafval daalt

• Helpt bij het creëren van een bewustwording van de circulaire economie
• Geproduceerd uit 100% afval
• 100% Nederlands product
• Gebruiksvriendelijk voor op het aanrecht

Kenmerken 

• Volume is 2,9 liter
• Afmetingen:
 Breedte: 200mm
 Hoogte achter: 185mm
 Hoogte voor: 165mm
 Diepte: 145mm
• Vaatwasserbestendig en afneembare deksel

Bestellen?

U kunt deze gft-bakjes direct bestellen bij onze partner Vita Plastics.  
Stuur een e-mail naar circulair@vitaplastics.nl.  
U ontvangt dan een bevestigingsmail met gegevens over prijs, levertijd en -kosten.  
De levertijd bedraagt ongeveer één week.

Geproduceerd uit huishoudelijke 
elektronische apparatuur (PS)

Geproduceerd uit huishoudelijk 
kunststof verpakkingsafval (PP)


