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Richtlijnen doppen en deksels inzamelen KNGF Geleidehonden - 2017 

 
1. Regel: we sparen alleen doppen en deksels die hard zijn. Als deksels te verbuigen/ dubbel te 

vouwen zijn mogen deze niet ingezameld worden. Deksels van bijvoorbeeld yoghurt-emmers, 

tabaksbussen, salade bakjes et cetera mogen dus niet ingeleverd worden.   

Waarom doen we dat? Zachter plastic smelt op een andere wijze tijdens het recycleproces. Dit 

verstoort en vervuilt het proces, wat extra kosten met zich kan meebrengen voor KNGF 

Geleidehonden. Dat zou zonde zijn. Ook de éne – wat zachtere - deksel wel en de andere niet 

goedkeuren zou voor te veel verwarring zorgen.  

 
2. Regel: doppen en deksels mogen niet groter zijn dan 15cm doorsnede.  

Waarom is dat zo? Deksels die groter zijn dan 15cm doorsnede zijn niet praktisch voor het 

recycleproces. Tevens worden de deksels zachter/ buigzamer naarmate de grote toeneemt.  

 
3. Regel: de doppen en deksels moeten vrij van andere materialen zijn. Er mag dus bijvoorbeeld 

geen karton, metaal of rubber aan vastzitten. Ander materiaal moet worden verwijderd. Als dat 

niet lukt, moet de dop worden weggegooid.  

Waarom is dat zo? De doppen worden vermalen en als korrels verkocht, om er uiteindelijk 

plastic pallets of andere voorwerpen van te maken. Andere materialen verstoren dit 

recycleproces en zorgen er dus voor dat de kwaliteit van de korrels achteruit gaat. Daardoor 

leveren ze minder op of moeten ze soms zelfs afgekeurd worden.   

* De enige uitzondering hierin zijn de ‘silicone’ binnenzijden van frisdrankdoppen (zie 

afbeelding). Deze zijn vaak zo lastig te verwijderen 

dat als het niet lukt deze mogen blijven  

zitten.  

 

 

4. Regel: de doppen dienen los in de container bij de depots te worden gestort. 

Waarom doe we dat? Het recyclebedrijf neemt alleen ladingen doppen van ons aan. Tussen de 

doppen mogen dan ook geen ander (verpakkings)materialen zitten. Dus ook geen zakken en 

zakjes. Dit vervuilt de lading en zal er dan voor zorgen dat deze wordt afgekeurd. Met als gevolg 

dat er geen geld wordt uitbetaald aan KNGF. De verantwoordelijkheid ligt hierbij bij de spaarder 

en niet bij het depot. 

 
5. Regel: met de code voor het recyclen van plastic die op sommige doppen staat, houden we 

geen rekening.  

Waarom doen we dat niet? Kortweg omdat niet in alle doppen en deksels die ingezameld mogen 

worden een code ingegraveerd hebben. Als we wel alleen de doppen met een code innemen 

zouden we veel kilo’s aan goede doppen mislopen.  
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6. Regel: we zamelen doppen alleen in als ze  schoon zijn. 

Waarom is dat zo? De (zakken) doppen zullen geruime tijd opgeslagen staan bij het depot. Zijn 

de doppen niet schoon, dan gaan ze schimmelen en stinken. Voor het recyclebedrijf maakt het 

overigens niet veel uit. De dop afspoelen is dus voldoende.  

 
7. Regel: we zamelen geen andere producten van plastic in. Geen potjes, geen lepeltjes, geen 

flessen et cetera. 

Waarom doen we dat niet? Ondanks dat dit dezelfde soort plastic lijkt te zijn, is dat feitelijk niet 

altijd het geval. Er zal dan veel verwarring -en dus vervuiling- ontstaan als het ene potje wel 

geaccepteerd kan worden en het andere niet. Daarbij komt dat grotere plastic voorwerpen een 

ander recycleproces door moeten en dus apart zouden moeten worden aangeleverd. Dit is 

logistiek niet haalbaar. We hebben het niet voor niks de ‘plastic doppenactie’ genoemd. 

 
8. Regel: we halen geen andere producten op, zoals cartridges en oude mobieltjes.  

Waarom doen we dat niet?  Voor KNGF Geleidehonden is het logistiek niet haalbaar om ook 

deze producten op te halen, te sorteren en weer af te leveren. Op de website van EEKO vind 

je een inzamelpunt voor dergelijke producten in de buurt of vraag als bedrijf een inzamelbox 

aan die dan gratis kan worden opgehaald.  

 

Voorbeeld van juiste harde doppen en deksels:  

* Alle juiste 

soorten doppen 

en deksels 

afbeelden is 

uiteraard niet 

haalbaar. De 

afbeelding geeft 

een goede 

indicatie welke 

doppen en 

deksels wel 

mogen.  

 

http://eekoinzamel.nl/

