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Dit zijn de twee soorten containers waar je het oude frituurvet in kunt 
deponeren. De inzamelpunten zijn verpreid door het hele land.

(deze container kun je vinden
bij verenigingen en scholen)

(deze container kun je vinden
bij diverse supermarkten)

Geef oud frituurvet een nieuw leven!

Gebruikt frituurvet verdwijnt helaas nog vaak in het riool. 
Dit is slecht voor het milieu, zorgt voor verstoppingen en 
dit kost de gemeenschap jaarlijks veel geld.

Wist je dat we met gebruikt frituurvet hele mooie dingen 
kunnen doen? VET GOED - wat je er mee doet biedt een 
oplossing voor dit probleem. 

Je kunt het gebruikte frituurvet namelijk gemakkelijk 
kwijt bij één van onze inzamelpunten. Op deze manier 
lever je een bijdrage aan een beter milieu en krijgt het 
gebruikte frituurvet een tweede leven.

Daarom VET GOED - wat je er mee doet.
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Deponeer hier uw
oude frituurvet



In 3 stappen naar de gele container
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Giet het afgekoelde 
frituurvet terug in de 
originele verpakking
of in een lege 
plastic �es.

Gooi de verpakking 
met het gebruikte 
frituurvet in de gele 
container.

Bewaar de lege 
verpakking van 
het frituurvet.

Wat hoort wel en niet thuis in de gele 
container?

Vloeibaar en vast frituurvet kunnen ingeleverd worden 
bij het VET GOED – wat je ermee doet inzamelpunt bij jou 
in de buurt. Maar ook olie en jus restjes uit de pan zijn 
geschikt om te recyclen en horen evenals frituurvet niet 
thuis in het riool

Niet:
  Minerale oliën, zoals motorolie

Hoe lever ik mijn oude frituurvet in?

Gebruikt frituurvet inleveren is gemakkelijk.
Het afgekoelde frituurvet kan terug gegoten worden in 
de originele verpakking of afsluitbare plastic �es. Het 
gebruikte frituurvet kan met verpakking en al ingeleverd 
worden bij één van de vele VET GOED - wat je er mee 
doet inzamelpunten in de buurt..



Ja, ik draag bij aan:
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Ik wil graag inzamelpunt worden. 
Hoe doe ik dat?

Ga naar www.vetgoedbezig.nl en meld je aan!

Werk samen met alle andere inzamelaars mee aan een 
betere toekomst.
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