
 

Merknaam Productnaam Variaties Producttype In Toilet

Niet in 

Toilet

 In 

Prullen-

bak Verpakking aanduiding (symbool en/of tekst)

Babydoekjes

AH Basic Baby wipes 72 stuks Babydoekje X Symbool toilet nee + tekst: Niet door het toilet spoelen

AH Basic Baby wipes with aloe vera Babydoekje   X X Symbool toilet nee. Tekst: Weggooien met het huisvuil en niet door het toilet spoelen 

Albert Heijn Baby lotion doekjes 

zachte lotion doekjes 

baby       3 x 72 stuks Babydoekje X Symbool toilet nee + tekst: Niet door het toilet spoelen

Albert Heijn Baby lotion doekjes 

zachte lotion doekjes 

baby       72 stuks Babydoekje X Symbool toilet nee+ tekst: Na gebruik het diekje in de afvalemmer weggooien. De doekjes niet door het toilet spoelen

Albert Heijn Baby lotion doekjes sensitive

extra milde sensitive 

doekjes baby 63 stuks Babydoekje X Symbool toilet nee+ tekst: Na gebruik het diekje in de afvalemmer weggooien. De doekjes niet door het toilet spoelen

Bebino Baby lotiondoekjes 

80 st. met aloe vera        

en kamille Babydoekje X Symbool toilet nee 

Bebino Baby lotiondoekjes 80st. Sensitive Babydoekje X Symbool toilet nee 

Bumblies Lotion Billendoekjes 72 stuks Babydoekje X X Symbool toilet nee/prullenbak + tekst: Gebruikte doekjes niet in het toilet werpen, maar bij het huisvuil doen.

Bumblies Sensitive Billendoekjes 63 stuks Babydoekje X X Symbool toilet nee/prullenbak + tekst: Gebruikte doekjes niet in het toilet werpen, maar bij het huisvuil doen.

DA Babydoekjes 6-pak lotion  6x72 stuks Babydoekje X  Symbool toilet nee

DA Babydoekjes

6-pak sensitive 6x64 

stuks Babydoekje X Symbool toilet nee

DA Babydoekjes Sensitive 64 stuks Babydoekje X Symbool toilet nee

DA Babydoekjes Lotion 72 stuks Babydoekje X Symbool toilet nee

DA/DIO-opgave Baby vochtige washandjes 20 stuks Babydoekje X Symbool toilet nee

Etos Baby washandjes Kidsdoekje X Symbool toilet nee. Tekst: Weggooien met het huisvuil en niet door het toilet spoelen 

Etos baby lotion billendoekjes 63 st. sensitive / zonder parfum Babydoekje
X

Symbool toilet nee +  tekst: Weggooien met het huisvuil en niet door het toilet spoelen

Etos baby lotion billendoekjes 63 st.

lavendel / met 

lavendelgeur en aloë vera Babydoekje
X

Symbool toilet nee +  tekst: Weggooien met het huisvuil en niet door het toilet spoelen

Etos

baby lotion billendoekjes

20st / 72st / 3x72 st

milde / met zinksulfaat en 

aloë vera Babydoekje
X

Symbool toilet nee +  tekst: Weggooien met het huisvuil en niet door het toilet spoelen

Europrofit Billendoekjes Lotion 72 stuks Babydoekje X Symbool toilet nee + tekst: Na het gebruik niet in het toilet werpen

Hema Baby lotion wipes sensitive 63 stuks Babydoekje X X Symbool toilet nee/prullenbak

Hema Baby lotion wipes mild  72 stuks Babydoekje X X Symbool toilet nee/prullenbak

Huggies Wipes Pure Babydoekje X X Symbool toilet nee/prullenbak 

Huggies Wipes Natural Care 56st en en 3x56 Babydoekje X X Symbool toilet nee/prullenbak 

Huggies Wipes Natural Care Disney 56st en en 3x57 Babydoekje X X Symbool toilet nee/prullenbak 

Huggies Wipes Hand Print Babydoekje X X Symbool toilet nee/prullenbak 

Huggies Wipes Soft Skin Babydoekje X X Symbool toilet nee/prullenbak 

Idyl Babydoekjes met lotion extra zacht Babydoekje X Symbool toilet nee

Kruidvat Oliedoekjes 40 stuks Babydoekje X Symbool toilet nee. Waarschuwing: Na het gebruik niet in het toilet werpen

Kruidvat Baby lotiondoekjes 0% alcohol 20 stuks Babydoekje X Symbool toilet nee. Waarschuwing: Na het gebruik niet in het toilet werpen

Kruidvat Baby lotiondoekjes 0% alcohol 40 stuks Babydoekje X Symbool toilet nee. Waarschuwing: Na het gebruik niet in het toilet werpen

Kruidvat Baby lotiondoekjes 0% alcohol 80 stuks Babydoekje X Symbool toilet nee. Waarschuwing: Na het gebruik niet in het toilet werpen

Kruidvat Baby lotiondoekjes sensitive 72 stuks Babydoekje X Symbool toilet nee. Waarschuwing: Na het gebruik niet in het toilet werpen

Kruidvat Baby billendoekjes 3 pak - 240 stuks Babydoekje X Symbool toilet nee. Waarschuwing: Na het gebruik niet in het toilet werpen

Kruidvat Baby billendoekjes sensitive 3 pak - 216 stuks Babydoekje X Symbool toilet nee. Waarschuwing: Na het gebruik niet in het toilet werpen

Kruidvat Billendoekjes olie Oliedoekjes 40 st. Babydoekje X Symbool toilet nee. Waarschuwing: Na het gebruik niet in het toilet werpen

Kruidvat Baby vochtige washandjes Washandjes Babydoekje X Symbool toilet nee. Waarschuwing: Na het gebruik niet in het toilet werpen!

Oké Baby doekjes Babydoekje X X Symbool toilet nee + tekst: Gebruikte doekjes niet in toilet werpen, maar bij het huisvuil doen

Natusan first touch extra sensitive wipes

perfume free                   

56 en 4 x 56 st. Babydoekje X X Symbolen toilet nee/prullenbak ja

Neutral sensitive skin 63 stuks babydoekje Babydoekje X Symbool toilet nee/geen tekst

Pampers Baby wipes Fesh clean Babydoekje X Symbolen toilet nee/prullenbak 

x = symbool op verpakking
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Pampers Baby wipes Sensitive Babydoekje X Symbolen toilet nee/prullenbak 

Pampers Baby wipes New Baby Sensitive Babydoekje X Symbolen toilet nee/prullenbak 

Teddycare Babydoekjes Babydoekje X X Geen tekst

Trekpleister Baby lotiondoekjes 80 stuks en 6 x 80 st Babydoekje X Symbool toilet nee + tekst: Na gebruik niet in toilet werpen

Trekpleister Baby lotiondoekjes sensitive 72 stuks en 6 x 72 st Babydoekje X Symbool toilet nee + tekst: Na gebruik niet in toilet werpen

Zwitsal Maxi Billendoekjes hypoallergenic 52 st. Babydoekje X Symbool toilet nee/geen tekst

Zwitsal Lotion Billendoekjes hypoallergenic 72 st. Babydoekje X Symbool toilet nee/geen tekst

Zwitsal Sensitive Billendoekjes hypoallergenic 63 st. Babydoekje X Symbool toilet nee/geen tekst

Zwitsal Gevoelig Huidje Billendoekjes hypoallergenic 63 st. Babydoekje X Symbool toilet nee/geen tekst

Kidsdoekjes

Albert Heijn Reinigende toiletdoekjes kids

Toiletdoekjes 

(kinder) X Symbool toilet nee. Tekst: Weggooien met het huisvuil en niet door het toilet spoelen 

Albert Heijn Reinigende toetenvegers kids Kidsdoekje X Symbool toilet nee. Tekst: Weggooien met het huisvuil en niet door het toilet spoelen 

Bebino Schone Snoetjes 40 st. sensitive Kidsdoekje X Symbool toilet nee + tekst: Niet in het toilet gooien

Bebino Schone Snoetjes 40 st. framboos Kidsdoekje X Symbool toilet nee + tekst: Niet in het toilet gooien

Bumblies Ikke doen! 60 stuks

Toiletpapier 

(kinder) X Niet meer dan 3 doekjes per keer in toilet

Bumblies Toetenboeners 40 stuks Kidsdoekje X X Symbool toilet nee/prullenbak + tekst: Gebruikte doekjes niet in het toilet werpen, maar bij het huisvuil doen.

DA Vochtige billendoekjes 60 stuks

Toiletpapier 

(kinder) X

Symbool toilet ja + tekst: Doorspoelbaar. Spoel niet meer dan 1 doekje per keer door het toilet om verstopping te 

voorkomen. Niet geschikt voor septictanks of een toilet met vergruizer. 

DA Vochtige handjes & snoetjesdoekjes 40 stuks Kidsdoekje X Symbool toilet nee

Etos Kids Poets je toet frisse geur Kidsdoekje X Symbool toilet nee + tekst: Na gebruik het doekje in de afvalemmer gooien

Etos Kids Poets je toet fruit Kidsdoekje X Symbool toilet nee + tekst: Na gebruik het doekje in de afvalemmer gooien

Etos Kids veeg-je-bips

Toiletpapier 

(kinder) X Symbool toilet ja + tekst: Je mag niet meer dan 1 doekje per keer door het toilet spoelen

Hema Toilettissues Jip en Janneke 50 stuks

Toiletpapier 

(kinder) X

Symbool toilet ja + tekst: Om verstopping van het toilet te voorkomen niet meer dan 3 doekjes per keer gebruiken. 

Niet geschikt voor wc's met vergruizer

Hema Cleansing wipes 40 stuks Kidsdoekje X Symbool toilet nee

Kruidvat Knoei-doei doekjes  fris fruitig 3 pak 120 stuks Kidsdoekje X Symbool toilet nee + tekst: Waarschuwing. Na gebruik niet in het toilet werpen

Kruidvat Knoei-doei doekjes  fris fruitig 40 stuks Kidsdoekje X Symbool toilet nee + tekst: Waarschuwing. Na gebruik niet in het toilet werpen

Kruidvat Knoei-doei mini 20 stuks Kidsdoekje X Symbool toilet nee + tekst: Waarschuwing. Na gebruik niet in het toilet werpen

Kruidvat Vochtige washandhandjes 20 stuks Kidsdoekje X Symbool toilet nee + tekst: Waarschuwing. Na gebruik niet in het toilet werpen

Kruidvat Billenpoetsers navulling

Toiletpapier 

(kinder) X Symbool toilet nee + tekst: Waarschuwing. Na gebruik niet in het toilet werpen

Lidl Toujours Vochtige babydoekjes met deksel comfort Kidsdoekje X X Symbolen toilet nee/prullenbak ja

Lidl Toujours Vochtige babydoekjes met deksel sensitive Kidsdoekje X X Symbolen toilet nee/prullenbak ja

Lidl Toujours

Reinigingsdoekjes voor gezicht en 

handen voor kinderen frambozen Kidsdoekje X X Symbolen toilet nee/prullenbak ja 

Lidl Toujours

Reinigingsdoekjes voor gezicht en 

handen voor kinderen sensitive Kidsdoekje X X Symbolen toilet nee/prullenbak ja 

Trekpleister Smeerpoetsers 40 stuks en 3 x 40 st. Kidsdoekje X Symbool toilet nee + tekst: Waarschuwing. Na gebruik niet in het toilet werpen

Trekpleister Washandjes 15 stuks Kidsdoekje X Symbool toilet nee + tekst: Waarschuwing. Na gebruik niet in het toilet werpen

Teddycare Billendoekjes Sensitive

Toiletpapier 

(kinder) X Symbool toilet nee. Doorspoelen nee

Teddycare Billendoekjes Regular

Toiletpapier 

(kinder) X Symbool toilet nee. Doorspoelen nee

Zwitsal Goedemorgen Washandjes hypoallergenic Kidsdoekje X Symbool toilet nee/geen tekst

Zwitsal Sensitive Vochtige doekjes 63 stuks Kidsdoekje X Symbool toilet nee

Zwitsal Kids Snoetenpoetsers 40 stuks Kidsdoekje X Symbool toilet nee

Vochtig toiletpapier - volwassenen
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Albert Heijn Vochtig toiletpapier Fresh 40 stuks Toiletpapier X

Symbool toilet ja + tekst: Biologisch afbreekbaar. Na gebruik kan het vochtig toiletpapier worden doorgespoeld in het 

toilet. Maximaal 1 velletje per spoelbeurt.

Albert Heijn Vochtig toiletpapier Fresh 50 stuks Toiletpapier X

Symbool toilet ja + tekst: Biologisch afbreekbaar. Vochtig toiletpapier is gewoon door te spoelen. Gebruik echter per 

keer 1 velletje.

Albert Heijn Vochtig toiletpapier Aloë Vera Toiletpapier X

Symbool toilet ja + tekst: Biologisch afbreekbaar. Na gebruik kan het vochtig toiletpapier worden doorgespoeld in het 

toilet. Maximaal 1 velletje per spoelbeurt.

Albert Heijn Vochtig toiletpapier Flower Toiletpapier X

Symbool toilet ja + tekst: Biologisch afbreekbaar. AH Vochtig toiletpapier is gewoon door te spoelen. Gebruik echter 

per keer 1 velletje.

DA Vochtig toiletpapier met Aloe Vera 40 stuks Toiletpapier X Symbool toilet ja + tekst: Lost op na het doorspoelen. Maximaal 3 doekjes per keer doorspoelen.

Edet Vochtig toiletpapier Fresh Cucumber Toiletpapier X Symbool toilet ja + tekst: Doorspoelbaar bij gebruik tot 3 velletjes per keer. Biologisch afbreekbaar.

Edet Vochtig toiletpapier Aloe Toiletpapier X Symbool toilet ja + tekst: Doorspoelbaar bij gebruik 1 velletje per keer. Biologisch afbreekbaar.

Edet Vochtig toiletpapier Pure Toiletpapier X Symbool toilet ja + tekst: Doorspoelbaar bij gebruik 1 velletje per keer. Biologisch afbreekbaar.

Edet Vochtig toiletpapier Rich Almond Toiletpapier X Symbool toilet ja + tekst: Doorspoelbaar bij gebruik tot 3 velletjes per keer. Biologisch afbreekbaar.

Edet Vochtig toiletpapier Soft Shea Toiletpapier X Symbool toilet ja + tekst: Doorspoelbaar bij gebruik tot 3 velletjes per keer. Biologisch afbreekbaar.

Etos vochtig toiletpapier fresh toiletpapier X

Symbool toilet ja + recycle symbool

Etos vochtig toiletpapier is gewoon door te spoelen. Gebruik echter per keer 1 velletje.

Etos vochtig toiletpapier Aloë Vera toiletpapier X

Symbool toilet ja + recycle symbool

Etos vochtig toiletpapier is gewoon door te spoelen. Gebruik echter per keer 1 velletje.

Etos vochtig toiletpapier kamille toiletpapier X

Toiletsymbool doorspoelbaar, Recycle symbool

Etos vochtig toiletpapier is gewoon door te spoelen. Gebruik echter per keer 1 velletje.

Europrofit Vochtig toiletpapier 50 pieces Toiletpapier

Geen symbool. Tekst: Vochtig toiletpapier is doorspoelbaar, maar gebruik max 3 velletjes per keer. Niet geschikt voor 

een wc met een vergruizer en septic tanks.

G'woon Vochtig toiletpapier Sentsitive 40 st Toiletpapier X

Symbool toilet ja + tekst: De doekjes zijn biologisch afbreekbaar en doorspoelbaar, maar spoel niet meer dan 1 of 2 

doekjes tegelijkertijd door

G'woon Vochtig toiletpapier Shea Butter 40 st. Toiletpapier X

Symbool toilet ja + tekst: De doekjes zijn biologisch afbreekbaar en doorspoelbaar, maar spoel niet meer dan 1 of 2 

doekjes tegelijkertijd door

G'woon Vochtig toiletpapier Fresh Toiletpapier X

Symbool toilet ja + tekst: De doekjes zijn biologisch afbreekbaar en doorspoelbaar, maar spoel niet meer dan 1 of 2 

doekjes tegelijkertijd door

Idyl Vochtig toiletpapier

zacht & sterk 40 st en     5 

x 40 st. Toiletpapier
Doorspoelbaar

Kruidvat Vochtig toiletpapier

vitamine E 50 stuks en    

5 x 50 stuks Toiletpapier

Geen symbool. tekst: Kruidvat Vochtig Toiletpapier Vitamine E is doorspoelbaar, maar gebruik maximaal 3 velletjes 

per keer. Niet geschikt voor wc's met een vergruizer en septic tank

Kruidvat Vochtig toiletpapier

sensitive 0% parfum 50 

stuks en 5 x 50 stuks Toiletpapier

Geen symbool. tekst: Kruidvat Vochtig Toiletpapier Sensitive is doorspoelbaar, maar gebruik maximaal 3 velletjes per 

keer. Niet geschikt voor wc's met een vergruizer en septic tank

Kruidvat Vochtig toiletpapier

kamille 50 stuks en            

3 x 50 stuks Toiletpapier

Geen symbool. tekst: Kruidvat Vochtig Toiletpapier Kamille  is doorspoelbaar, maar gebruik maximaal 3 velletjes per 

keer. Niet geschikt voor wc's met een vergruizer en septic tank

Kruidvat Vochtig toiletpapier kamille 20 stuks Toiletpapier

Geen symbool. tekst: Kruidvat Vochtig Toiletpapier Kamille  is doorspoelbaar, maar gebruik maximaal 3 velletjes per 

keer. Niet geschikt voor wc's met een vergruizer en septic tank

Kruidvat Vochtig toiletpapier hygienic 50 stuks Toiletpapier

Geen symbool. tekst: Kruidvat Vochtig Toiletpapier Kamille  is doorspoelbaar, maar gebruik maximaal 3 velletjes per 

keer. Niet geschikt voor wc's met een vergruizer en septic tank

Lidl Floralys Vochtig toiletpapier kamille Toiletpapier X X Symbolen toilet nee/prullenbak ja 

Lidl Floralys Vochtig toiletpapier voor de gevoelige huid Toiletpapier X X Symbolen toilet nee/prullenbak ja 

Page Vochtig toiletpapier Fresh Toiletpapier X

Symbool toilet ja + tekst: Maximaal twee velletjes per keer doorspoelen. Lost op na het doorspoelen. Biologisch 

afbreekbaar

Page Vochtig toiletpapier

Aloe Vera 42 st.                     

en 4 x 42 st. Toiletpapier X Symbool toilet ja + tekst: Maximaal twee velletjes per keer doorspoelen. Biologisch afbreekbaar

Page Vochtig toiletpapier

Sensitive                         

42 en 84 st. Toiletpapier X Symbool toilet ja + tekst: Maximaal twee velletjes per keer doorspoelen. Biologisch afbreekbaar

Page Vochtig toiletpapier Shea Butter 42 st. Toiletpapier X Symbool toilet ja + tekst: Maximaal twee velletjes per keer doorspoelen. Biologisch afbreekbaar

Page Vochtig toiletpapier Tropical Splash 34 st. Toiletpapier X Symbool toilet ja + tekst: Maximaal twee velletjes per keer doorspoelen. Biologisch afbreekbaar

Page Vochtig toiletpapier

Origineel schoon          

42, 84 en 4x42 st. Toiletpapier X Symbool toilet ja + tekst: Maximaal twee velletjes per keer doorspoelen. Biologisch afbreekbaar

Page Vochtig toiletpapier Kussenzacht 42 st. Toiletpapier X Symbool toilet ja + tekst: Maximaal twee velletjes per keer doorspoelen. Biologisch afbreekbaar

Solo Vochtig toiletpapier 70 st. Sensitive Toiletpapier X X

Symbool toilet ja/prullenbak ja + tekst: Voor optimaal doorspoelen van het toilet adviseren maximaal 3 doekjes per 

keer te gebruiken

Solo Vochtig toiletpapier 70 st. Kamille Toiletpapier X X

Symbool toilet ja/prullenbak ja + tekst: Voor optimaal doorspoelen van het toilet adviseren maximaal 3 doekjes per 

keer te gebruiken

Trekpleister Vochtig toiletpapier kamille 50 stuks Toiletpapier

Geen symbool. Tekst: Vochtig toiletpapier is doorspoelbaar, maar gebruik maximaal 3 velletjes per keer. Niet 

geschikt voor w.c.'s met een vergruizer en septic tanks.

Trekpleister Vochtig toiletpapier Hygienic Toiletpapier

Geen symbool. Tekst: Vochtig toiletpapier is doorspoelbaar, maar gebruik maximaal 3 velletjes per keer. Niet 

geschikt voor w.c.'s met een vergruizer en septic tanks.

Trekpleister Vochtig toiletpapier kamille 50 stuks navulling Toiletpapier

Geen symbool. Tekst: Vochtig toiletpapier is doorspoelbaar, maar gebruik maximaal 3 velletjes per keer. Niet 

geschikt voor w.c.'s met een vergruizer en septic tanks.

Trekpleister Vochtig toiletpapier sensitive 50 stuks Toiletpapier

Geen symbool. Tekst: Vochtig toiletpapier is doorspoelbaar, maar gebruik maximaal 3 velletjes per keer. Niet 

geschikt voor w.c.'s met een vergruizer en septic tanks.

Trekpleister Vochtig toiletpapier vitamine E 50 stuks Toiletpapier

Geen symbool. Tekst: Vochtig toiletpapier is doorspoelbaar, maar gebruik maximaal 3 velletjes per keer. Niet 

geschikt voor w.c.'s met een vergruizer en septic tanks.

Trekpleister Vochtig toiletpapier

vitamine E            5 x 50 

stuks Toiletpapier

Geen symbool. Tekst: Vochtig toiletpapier is doorspoelbaar, maar gebruik maximaal 3 velletjes per keer. Niet 

geschikt voor w.c.'s met een vergruizer en septic tanks.

Intiemdoekjes

Dr. E.J. Swaab Aambeiendoekjes 25 stuks intiem doekjes X

Tekst: Natuurlijk afbreekbaar, wij adviseren niet meer dan 5 doekjes tegelijk door te spoelen. Niet geschikt voor wc's 

met vergruizer. Help mee het NL water schoon te houden. Spoel zo min mogelijk afval door het toilet. Gooi de 

doekjes bij voorkeur in de afvalbak. 

Chilly Intiemtissues Protect 12 stuks intiem doekjes X Symbool prullenbak ja. Biologisch afbreekbaar. Doorspoelbaar
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Chilly Intiemtissues Gel 12 stuks intiem doekjes X Symbool prullenbak ja. Biologisch afbreekbaar. Doorspoelbaar

Chilly Intiemtissues Delicate 12 stuks intiem doekjes X Symbool prullenbak ja. Biologisch afbreekbaar. Doorspoelbaar

DA Intiem fresh tissues 20 stuks intiem doekjes X Symbool toilet nee

Kruidvat Femme Care verfrissingstissues Fresh 20 stuks intiem doekjes

Na gebruik  door het toilet spoelen. Maximaal 2 doekjes tegelijk doorspoelen met 'grote flush'. Niet geschikt voor wc's 

met vergruizer of sceptic tank.

Kruidvat Femme Care verfrissingstissues Sensitive 10 en 20 st. intiem doekjes

Na gebruik  door het toilet spoelen. Maximaal 2 doekjes tegelijk doorspoelen met 'grote flush'. Niet geschikt voor wc's 

met vergruizer of sceptic tank.

Kruidvat Intieme verfrissingstissues 10 stuks Intiem doekjes X Symbool toilet nee. Na het gebruik niet door het toilet spoelen

Kruidvat Intieme verfrissingstissues 20 stuks Intiem doekjes X Symbool toilet nee. Na het gebruik niet door het toilet spoelen

Lactacyd Reinigende Intiem tissues 15 stuks Intiem doekjes X Symbool niet door het toilet spoelen. Tekst: niet in het toilet gooien. Biologisch afbreekbaar.

Lactacyd Verfrissende Intiem tissues 15 stuks Intiem doekjes X Symbool niet door het toilet spoelen. Tekst: niet in het toilet gooien. Biologisch afbreekbaar.

Lactacyd Gevoelige huid Intiem tissues 15 stuks Intiem doekjes X Symbool niet door het toilet spoelen.  Biologisch afbreekbaar.

Trekpleister Intiem verfrissingstissues  Sensitive 1, 10 en 20 st. intiem doekjes

Na gebruik  door het toilet spoelen. Maximaal 2 doekjes tegelijk doorspoelen met 'grote flush'. Niet geschikt voor wc's 

met vergruizer of sceptic tank.

Diversen

Albert Heijn Gezichts reinigingsdoekjes 

gezichts 

verzorging X Symbool toilet nee + tekst: Weggooien met het huisvuil en niet door het toilet spoelen

Albert Heijn Glasdoekjes Vochtig

schoonmaak 

doekjes X Symbool toilet nee + tekst: Weggooien met het huisvuil en niet door het toilet spoelen

Albert Heijn Keukendoekjes Vochtig

schoonmaak 

doekjes X Symbool toilet nee + tekst: Weggooien met het huisvuil en niet door het toilet spoelen

Albert Heijn Badkamer doekjess Vochtig

schoonmaak 

doekjes X Symbool toilet nee + tekst: Weggooien met het huisvuil en niet door het toilet spoelen

Albert Heijn Hygiënische doekjes Vochtig

schoonmaak 

doekjes X Symbool toilet nee + tekst: Weggooien met het huisvuil en niet door het toilet spoelen

Albert Heijn Vloerdoekjes Vochtig

schoonmaak 

doekjes X Symbool toilet nee + tekst: Weggooien met het huisvuil en niet door het toilet spoelen

Biocura Gezichts reinigingsdoekjes

droge en gevoelige huid 

25 stuks

Gezichts 

verzorging X Symbool toilet nee, Tekst: Gebruikte doekjes niet in het toilet werpen

Biocura Gezichts reinigingsdoekjes

Ultra sensitive                

25 stuks

Gezichts 

verzorging X Symbool toilet nee, Tekst: Gebruikte doekjes niet in het toilet werpen

Body Shop Tea Tree Cleansing Wipes 25 wipes

gezichts 

verzorging X Symbool toilet nee + tekst: Niet door het toilet spoelen

Body Shop Vitamin E Cleansing Wipes 25 wipes

gezichts 

verzorging X Symbool toilet nee + tekst: Niet door het toilet spoelen

CIF Cif Power & Shine Pink Lily allesreiniger Tekst: Niet door toilet spoelen

DA/DIO-drogist Reinigingsdoekjes

droge of gevoelige huid, 

25 stuks

gezichts 

verzorging X Symbool toilet nee

DA/DIO-drogist Reinigingsdoekjes

normale tot gemengde 

huid, 25 stuks

gezichts 

verzorging X Symbool toilet nee

DA/DIO-drogist Reinigingsdoekjes

gevoelige tot zeer 

gevoelige huid, 25 stuks

gezichts 

verzorging X Symbool toilet nee

DA/DIO-drogist Reinigingsdoekjes

ouder wordende huid, 25 

stuks

gezichts 

verzorging X Symbool toilet nee

DA Brilpoetsdoekje 1 doekje

schoonmaak 

doekjes X Symbool toilet nee

DA Brilpoetsdoekjes 50 stuks

schoonmaak 

doekjes X Symbool toilet nee

DA/DIO-drogist Verfrissingsdoekjes 30 stuks Verzorging X Symbool toilet nee

DA/DIO-drogist Verfrissingstissues 20 stuks Verzorging X Symbool toilet nee

DA Vochtige washandjes 20 stuks verzorging X Symbool toilet nee

Derlon Gezichts reinigingsdoekjes 25ct normaal

gezichts 

verzorging Geen tekst, geen symbool

Derlon Gezichts reinigingsdoekjes 25ct sensitive

gezichts 

verzorging Geen tekst, geen symbool

Edet Tempo fresh to go Verzorging X X Symbolen toilet nee/prullenbak ja. Geen tekst

Edet Demak’Up Expert

gezichtverzorging / 

reiniging Geen tekst, geen symbool

Edet Demak’Up Cocoon

gezichtverzorging / 

reiniging
X

Symbool toilet nee

Edet Demak’Up Fraîcheur

gezichtverzorging / 

reiniging
X

Symbool toilet nee

Etos toilet seat cleansing wipes

handig voor 

onderweg

toiletbril 

X
Symbool toilet ja. Doorspoelbaar. Tekst: Na gebruik kunnen deze doekjes eventueel doorgespoeld worden in toilet

Etos nail polish remover wipes

handig voor 

onderweg

nagellak 

X
Symbool toilet nee. Tekst: Niet doorspoelbaar

Etos make-up removing wipes

handig voor 

onderweg

make-up 

X
Symbool toilet nee. Tekst: Niet doorspoelbaar

Etos all-in one wipes

handig voor 

onderweg

gezicht & lichaam, 

X
Symbool toilet nee. Tekst: Niet doorspoelbaar

Europrofit Gezichtsreinigingsdoekjes 25 pieces

gezichts 

verzorging X Symbool toilet nee. Geen tekst.

Glorix Big Wipes

schoonmaak 

doekjes X Symbool prullebak ja. Tekst: Niet door het toilet spoelen.
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Glorix Toiletdoekjes Ocean

schoonmaak 

doekjes Geen symbool. Tekst: Niet door het toilet spoelen.

Glorix Hygienische doekjes Lemon Fresh

schoonmaak 

doekjes Geen symbool. Tekst: Niet door het toilet spoelen.

Glorix Hygienische doekjes Ocean Fresh

schoonmaak 

doekjes Geen symbool. Tekst: Niet door het toilet spoelen.

Idyl Vochtige huishouddoekjes makkelijk schoon huishoud doekjes X Symbool toilet nee. Geen tekst.

Idyl Vochtige washandjes verzorging X Symbool toilet nee. Geen tekst.

Kruidvat Gezichtsreinigingsdoekjes Q10 25 stuks

gezichts 

verzorging X Symbool toilet nee. Geen tekst.

Kruidvat Gezichtsreinigingsdoekjes Sensitive 0% 25 stuks

gezichts 

verzorging X Symbool toilet nee. Geen tekst.

Kruidvat Gezichtsreinigingsdoekjes

droge/gevoelige huid    25 

stuks

gezichts 

verzorging X Symbool toilet nee. Geen tekst.

Kruidvat Gezichtsreinigingsdoekjes

droge/gevoelige huid    3 

x 25 stuks

gezichts 

verzorging X Symbool toilet nee. Geen tekst.

Kruidvat Gezichtsreinigingsdoekjes

normaal/gemengde huid  

3 x 25 stuks

gezichts 

verzorging X Symbool toilet nee. Geen tekst.

Kruidvat Gezichtsreinigingsdoekjes

normaal/gemengde huid  

25 st

gezichts 

verzorging X Symbool toilet nee. Geen tekst.

Kruidvat Verfrissingsdoekjes Refreshing 10x

gezichts en hand 

verzorging X X Symbool toilet nee. Tekst: gooi het gebruikte doekje in de afvalemmer. (niet doorspoelen)

Kruidvat Verfrissingsdoekjes Refreshing 30x

gezichts en hand 

verzorging X X Symbool toilet nee. Tekst: gooi het gebruikte doekje in de afvalemmer. (niet doorspoelen)

Kruidvat allesreinigerdoekjes clean 40x

schoonmaak 

doekjes X Symbool prullebak ja. Tekst: na gebruik het doekje in de afvalbak gooien.

Kruidvat allesreinigerdoekjes clean 80x

schoonmaak 

doekjes X Symbool prullebak ja. Tekst: na gebruik het doekje in de afvalbak gooien.

Kruidvat glasreinigingsdoekjes shine 20x

schoonmaak 

doekjes X Symbool prullebak ja. Tekst: na gebruik het doekje in de afvalbak gooien.

Kruidvat vochtige washandjes lotion 24 stuks huidreiniging X Symbool toilet nee. Tekst: Waarschuwing: na gebruik niet in het toilet werpen.

Kruidvat Vochtige vloerdoeken 15 stuks vloerreiniging X Symbool toilet nee. Tekst: gooi het gebruikte doekje in de afvalemmer. (niet doorspoelen)

Kruidvat Brilpoetsdoekjes 52 stuks/vochtig

schoonmaak 

doekjes X

Symbool toilet nee. Tekst: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzameling van gevaarlijk afval, in overeenstemming met 

de wettelijke voorschriften en bepalingen

Kruidvat self tan tissue self tanning care verzorging X Symbool toilet nee. Geen tekst.

Lidl Cien Facial wipes

for normal & combination 

skin

gezichts 

verzorging X X Symbolen toilet nee/prullenbak ja. Tekst: Niet door het toilet spoelen

Lidl Cien Facial wipes for dry & sensitive skin

gezichts 

verzorging X X Symbolen toilet nee/prullenbak ja. Tekst: Niet door het toilet spoelen

Lidl W5 Multi-surface Sea Breeze

schoonmaak 

doekjes X Symbool: toilet nee. Tekst: Gebruikte doekjes kunnen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval

Lidl W5 Multi-surface Lemon

schoonmaak 

doekjes X Symbool: toilet nee. Tekst: Gebruikte doekjes kunnen worden afgevoerd met het huishoudelijk afval

Perfekt Vloerdoeken 15ct

schoonmaak 

doekjes X Alleen symbool, geen tekst

Perfekt Allesreiniger doeken 30ct

schoonmaak 

doekjes X Alleen symbool, geen tekst

Perfekt Glasdoekjes 20ct

schoonmaak 

doekjes X Alleen symbool, geen tekst

Neutral Gentle Facial Cleaning Wipes

gezichts 

verzorging X Symbool toilet nee. Geen tekst.

OKE Allesreiniger doekjes 80 stuks X Alleen symbool, geen tekst

Trekpleister bril poetsdoekjes 52 stuks

schoonmaak 

doekjes X

Symbool toilet nee. Tekst: Inhoud/verpakking afvoeren naar inzameling van gevaarlijk afval, in overeenstemming met 

de wettelijke voorschriften en bepalingen.

Trekpleister Reinigingsdoekjes

normale huid 25 stuks en 

3 x 25 stuks verzorging X Symbool toilet nee. Geen tekst.

Trekpleister Reinigingsdoekjes

sensitive 0% 25 stuks     

en 3 x 25 stuks verzorging X Symbool toilet nee. Geen tekst.

Trekpleister Reinigingsdoekjes

droge en gevoelige huid 

25 stuks en 3 x 25 stuks verzorging X Symbool toilet nee. Geen tekst.

Trekpleister Allesreinigerdoekjes 40 stuks

schoonmaak 

doekjes X Symbool toilet nee. Tekst: Na gebruik het doekje in de afvalbak gooien

Trekpleister vochtige washandjes 24 stuks

gezichts 

verzorging X Symbool toilet nee + tekst: Waarschuwing: na gebruik niet in het toilet werprn.

Wetties Verfrissingsdoekjes Family 50 verzorging X Symbool toilet nee

Wetties Verfrissingsdoekjes smart box 25 verzorging X Symbool toilet nee

Wetties Verfrissingdoekjes pocket 2x10 verzorging X Symbool toilet nee

Zwitsal Vochtige zakdoekjes Ademvrij Zakdoekje X Symbool toilet nee + tekst: Na gebruik niet in het toilet werpen maar in de vuilnisbak
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