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Verbod op gratis plastic draagtassen

Het zal u niet ontgaan zijn: per 1 januari is het verboden om een gratis plastic tasje weg te geven. 
De Europese  Unie heeft alle lidstaten verplicht het gebruik van plastic tassen te verminderen en 
zwerfvuil tegen te gaan. Daarmee voldoet Nederland aan deze verplichting. Het tegengaan van 
zwerfvuil en het terugdringen van het verspillen van grondstoffen vinden wij als Buurman Facilitaire 
Producten een goede  zaak. 

OokOok papieren tassen met een plastic buiten- of binnenkant(gelamineerd), biobased en 
composteerbare tassen vallen ook onder dit verbod. De plastic draagtas moet dus worden 
verkocht aan klanten, met als richtprijs € 0,25. Het is een richtprijs, maar de winkelier zelf bepaalt 
welke prijs hij rekent voor de draagtas.

Uitzonderingen 
U mag wel een gratis plastic tas meegeven als het nodig is om:
• Losse voedingsmiddelen te beschermen tegen vuil en ziekteverwekkers;
• Lekvocht van rauwe vis, rauw vlees of gevogelte uit niet afgesloten verpakking af te vangen;• Lekvocht van rauwe vis, rauw vlees of gevogelte uit niet afgesloten verpakking af te vangen;
• Verspilling van voedsel tegen te gaan;
• Taxfree gekochte vloeistoffen, spuitbussen en gels (bijvoorbeeld op Schiphol) te sealen;
• Reclame  uit te delen, echter mag dit niet gelijktijdig met de verkoop van producten.

Controle
DeDe Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op naleving van het verbod op gratis plastic 
tassen. Ze mag daarom controles op verkooppunten en administratief onderzoek uitvoeren. 
Winkeliers moeten kunnen aantonen dat ze plastic draagtassen niet gratis meegeven, maar de 
consument ervoor laten betalen.

Een betaalbare vervangen van de plastic tas vindt u bij Buurman!
   Wij zijn op zoek gegaan naar een goede en betaalbare vervanger  en vinden dat
   we met deze papieren draagtas een goed alternatief hebben gevonden. Ook is
      deze tas te krijgen in een ander formaat of een andere uitvoering, denk hierbij
   aan gedraaide koorden, stoffen lussen of koorden. Ook een andere dikte van 
   het papier is mogelijk. Op zoek naar een hele andere draagtas? Ook die leveren 
   we uiteraard in verschillende soorten en kwaliteiten.

   Eco Kraft Tassen: afmeting 22x11x29 cm / 70 grams bruin kraft / CMYK PMS  
   kleuren bedrukking / platte papieren handvat 

   Instelkosten: € 90,00  /  Clichékosten: € 0,00 / 1 of 2-kleuren bedrukt
      5.000 stuks: € 0,25 per stuk  /  10.000 stuks: € 0,20 per stuk
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