
afval

EEn kapsalon is GEknipt  
voor dE toEkomst, want:

 bespaart op energie, water, afval en materialen;

 verkleint de afvalberg en vervuilt minder;

 verbetert de gezondheid van jezelf, de medewerkers en de klanten;

 versterkt de marktpositie, je trekt nieuwe klanten aan en houdt personeel beter vast;

 draagt een steentje bij aan een beter klimaat voor de toekomst.

Salons kampen met afval in vele soorten en maten. Van flacons, tubes, verven, aluminium, scheermesjes, 
handschoenen, verpakkingen, tot bekertjes, karton en etensafval. En natuurlijk haar!  
Met deze belangrijke weetjes en praktische tips maak je ook jouw salon Geknipt voor de toekomst.

wist jE dat

 het afval van een kapsalon vergelijkbaar is met dat van huishoudelijk afval? Dus goed sorteren in het   
 salon doe je net zoals thuis.

 een kapsalon ook klein gevaarlijk afval (kga) heeft? Denk maar aan spaarlampen en batterijen.    
 Die moeten naar het recyclagepark. Afgedankte elektrische en elektronische apparaten, zoals haardrogers  
 en tondeuses, breng je naar het recyclagepark. Ook met scheermesjes kun je bij het recyclagepark terecht  
 (denk er aan om ze veilig te verpakken). 

 je afval ook anders kunt bekijken? Onthoud de 3 R’s
    Reduce - Verminder
    Reuse - Hergebruik
    Recycle - Sorteer

 de regels over wat bij het huisvuil en wat naar een recyclagepark kan,  
 als ook de eventuele kosten per gemeente kunnen verschillen?  
 Vraag dus na bij de milieudienst van je gemeente of de intercommunale.

http://www.coiffure.org/nl/sectorinfo/geknipt-voor-de-toekomst


Het project Geknipt voor de toekomst is een samenwerking van Ecolife, UBK/UCB vzw-asbl, Unizo Vlaams-Brabant en de Provincie Vlaams-Brabant, 

die het project financieel ondersteunt.

moEitEloos van start

 Sorteer. Plaats (in een aparte ruimte) bakken voor het scheiden van pmd-afval, papier en karton, kga en rest-   
 afval. Bij het restafval hoort o.a. haar, aluminiumfolie, resten van verf en lege verftubes. Zorg dat duidelijk is wat  
 in welke bak hoort. Zo stimuleer je ook medewerkers om te sorteren. Doordat je nu ook ziet hoeveel en welk   
 type afval je hebt, kun je aan de volgende stappen werken: hergebruik (reuse) en verminderen (reduce).

 Hergebruik. Niet alles is na één keer gebruiken afval. Zo kan permanentpapier enkele keren gebruikt
 worden alvorens weg te gooien. Denk ook eens aan een lokale school die de mooie verpakkingen,   
 flacons, de achterkant van posters, enz. nog kan gebruiken voor een project. En wist je dat onbehandeld  
 haar (dus dat niet-gepermanent of geverfd is) handig is in de groentetuin om de slakken bij de sla weg te  
 houden? Allemaal alvast voer voor een gesprekje met je klanten. 

 Voorkom. De beste manier om afval te verminderen en geld uit te sparen is: geen afval produceren.  
 Kijk bij aankoop of het minder en anders kan. 
  Vraag om grootverpakkingen en navulsystemen. 
  Spreek de producent/leverancier aan op overbodige verpakkingen en vraag of hij die kan terugnemen.  
  Zo zet je hen aan tot nadenken over het afval dat zij produceren. 
  Kies meteen voor milieuverantwoorde producten en waar ook de verpakkingen recycleerbaar of   
  biologisch afbreekbaar zijn. Zie ook bij het fiche producten. 
  Sensibiliseer je medewerkers en bespreek met hen hoe zij hun afval, dat ze in de salon brengen, kunnen   
  verminderen. Denk maar aan de verpakkingen van etenswaren. Zie ook bij het fiche medewerkers & klanten.

vErdErE stappEn

 Bekijk de nieuwe gevarensymbolen op producten die chemische stoffen bevatten. Zo kun je gevaren  
 vermijden en het helpt je om beter te sorteren.

 Wat moet waar? Deze handige filmpjes van Fostplus maken sorteren gemakkelijk.

 OVAM (verantwoordelijk voor het Vlaamse afvalbeleid) geeft informatie over de  
 selectieve inzameling van bedrijfsafval.

 Meer tips over hoe je duurzaam kunt aankopen, je salon duurzaam kunt inrichten, verspilling kunt   
 voorkomen en bewust met materialen kunt omgaan:
  de andere fiches van Geknipt voor de toekomst over producten, water, energie en medewerkers  
  & klanten en het fiche van OVAM over afval.
  Ecohair, informatie over afval en water- en energieverbruik in het salon, gemaakt voor de   
  Franstalige kappers in België.

http://www.gevaarsymbolen.be/nl
https://www.fostplus.be/nl/sorteerfilms
http://www.ovam.be/sorteermeer
http://www.coiffure.org/nl/sectorinfo/geknipt-voor-de-toekomst
http://ecohair.be/
http://www.coiffure.org/nl/sectorinfo/geknipt-voor-de-toekomst
http://www.ecolife.be/
http://coiffure.org/
http://www.unizo.be/
http://www.vlaamsbrabant.be

