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Download de gratis Cure app in de App store (voor iPhone) of Google Pla
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* hang uw PDB zak buiten op de dag van ophalen.
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n Let op: hittebestendig glas of glas dat niet 
in de glasbak past, kun je gratis naar de 
milieustraat brengen. 
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* l t i t t t d ili t t

n Let op: alle textiel dient droog in een  
gesloten zak aangeboden te worden. 

Het PBD hoeft niet  schoon te zijn, maar wel leeg.

Vanaf 28 februari: Minder grijs op straat!

n Let op: kattenbakvulling en vogelkooizand 
mogen niet in de groene kliko.

n Let op: luiers en inco materialen kun je 
gratis naar de milieustraat brengen.

n Let op: Bied oud papier samengebonden 
of in dozen aan.



Afvalscheidingskaart
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Kringloopwinkel 't Goed

Herbruikbare spullen

Winkel van herkomst

Waar je het koopt, lever je het ook in

Afvalbrengstation 
(betaald)

Grof snoeiafval

> 50 cm*

Bouw- en sloopafval en puin

Grof vuil

Hout

Afvalbrengstation 
(gratis)

Klein chemisch afval (KCA)

Asbest (alleen aangemeld en verpakt aanleveren)

Vlakglas

IJzer en metaal

Alle elektrische apparaten

Plastic tuinmeubelen, harde kunststof 
en piepschuim

Milieustraat Geldrop
U kunt bij de milieustraat 
terecht voor uw grofvuil. Per 
bezoek mag u max. 2 m3 afval, 
zoals bouw- en sloopafval en 
snoeiafval, naar de milieustraat 
brengen. Ook oude koelkasten, 
(kapotte) huishoudelijke 
apparaten en klein chemisch 
afval kunt u hier inleveren.

Afval scheiden op de 
milieustraat is verplicht

Tarieven
Kijk op https://www.cure-
afvalbeheer.nl/milieustraat/
milieustraat-geldrop-mierlo/
Neem uw gemeentepas en uw pinpas 
mee.

Adres
Industriepark 8 Geldrop

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag  
van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Klantenservice Cure 040-2500130 

Vragen 
Over afvalbeheer en grond- 
sto昀eninzameling.

Melden  
Storingen en bijplaatsingen.

Grof vuil laten ophalen  
Voor particulieren, op afroep.
Bel voor een afspraak met Cure 
klantenservice,   
telefoonnummer 040-2500130

Milieustraat 
gratis

Asbest

Klein chemisch afval

Glas 
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snoeiafval, naar de milieustraat 
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apparaten en klein chemisch 
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klantenservice,   
telefoonnummer 040-2500130

Plastic tuinmeubelen, 
harde kunststof en 
piepschuim
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Grof snoeiafval

> 50 cm*

Bouw- en sloopafval en puin

Grof vuil

Hout

Afvalbrengstation 
(gratis)

Klein chemisch afval (KCA)

Asbest (alleen aangemeld en verpakt aanleveren)

Vlakglas

IJzer en metaal

Alle elektrische apparaten

Plastic tuinmeubelen, harde kunststof 
en piepschuim

Milieustraat Geldrop
U kunt bij de milieustraat 
terecht voor uw grofvuil. Per 
bezoek mag u max. 2 m3 afval, 
zoals bouw- en sloopafval en 
snoeiafval, naar de milieustraat 
brengen. Ook oude koelkasten, 
(kapotte) huishoudelijke 
apparaten en klein chemisch 
afval kunt u hier inleveren.

Afval scheiden op de 
milieustraat is verplicht

Tarieven
Kijk op https://www.cure-
afvalbeheer.nl/milieustraat/
milieustraat-geldrop-mierlo/
Neem uw gemeentepas en uw pinpas 
mee.

Adres
Industriepark 8 Geldrop

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag  
van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Klantenservice Cure 040-2500130 

Vragen 
Over afvalbeheer en grond- 
sto昀eninzameling.

Melden  
Storingen en bijplaatsingen.

Grof vuil laten ophalen  
Voor particulieren, op afroep.
Bel voor een afspraak met Cure 
klantenservice,   
telefoonnummer 040-2500130

Afvalscheidingskaart

cure-afvalbeheer.nl

Kringloopwinkel 't Goed

Herbruikbare spullen

Winkel van herkomst

Waar je het koopt, lever je het ook in

Afvalbrengstation 
(betaald)

Grof snoeiafval

> 50 cm*

Bouw- en sloopafval en puin

Grof vuil

Hout

Afvalbrengstation 
(gratis)

Klein chemisch afval (KCA)

Asbest (alleen aangemeld en verpakt aanleveren)

Vlakglas

IJzer en metaal

Alle elektrische apparaten

Plastic tuinmeubelen, harde kunststof 
en piepschuim

Milieustraat Geldrop
U kunt bij de milieustraat 
terecht voor uw grofvuil. Per 
bezoek mag u max. 2 m3 afval, 
zoals bouw- en sloopafval en 
snoeiafval, naar de milieustraat 
brengen. Ook oude koelkasten, 
(kapotte) huishoudelijke 
apparaten en klein chemisch 
afval kunt u hier inleveren.

Afval scheiden op de 
milieustraat is verplicht

Tarieven
Kijk op https://www.cure-
afvalbeheer.nl/milieustraat/
milieustraat-geldrop-mierlo/
Neem uw gemeentepas en uw pinpas 
mee.

Adres
Industriepark 8 Geldrop

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag  
van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Klantenservice Cure 040-2500130 

Vragen 
Over afvalbeheer en grond- 
sto昀eninzameling.

Melden  
Storingen en bijplaatsingen.

Grof vuil laten ophalen  
Voor particulieren, op afroep.
Bel voor een afspraak met Cure 
klantenservice,   
telefoonnummer 040-2500130

Afvalscheidingskaart

cure-afvalbeheer.nl

Kringloopwinkel 't Goed

Herbruikbare spullen

Winkel van herkomst

Waar je het koopt, lever je het ook in

Afvalbrengstation 
(betaald)

Grof snoeiafval

> 50 cm*

Bouw- en sloopafval en puin

Grof vuil

Hout

Afvalbrengstation 
(gratis)

Klein chemisch afval (KCA)

Asbest (alleen aangemeld en verpakt aanleveren)

Vlakglas

IJzer en metaal

Alle elektrische apparaten

Plastic tuinmeubelen, harde kunststof 
en piepschuim

Milieustraat Geldrop
U kunt bij de milieustraat 
terecht voor uw grofvuil. Per 
bezoek mag u max. 2 m3 afval, 
zoals bouw- en sloopafval en 
snoeiafval, naar de milieustraat 
brengen. Ook oude koelkasten, 
(kapotte) huishoudelijke 
apparaten en klein chemisch 
afval kunt u hier inleveren.

Afval scheiden op de 
milieustraat is verplicht

Tarieven
Kijk op https://www.cure-
afvalbeheer.nl/milieustraat/
milieustraat-geldrop-mierlo/
Neem uw gemeentepas en uw pinpas 
mee.

Adres
Industriepark 8 Geldrop

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag  
van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Klantenservice Cure 040-2500130 

Vragen 
Over afvalbeheer en grond- 
sto昀eninzameling.

Melden  
Storingen en bijplaatsingen.

Grof vuil laten ophalen  
Voor particulieren, op afroep.
Bel voor een afspraak met Cure 
klantenservice,   
telefoonnummer 040-2500130

Afvalscheidingskaart

cure-afvalbeheer.nl

Kringloopwinkel 't Goed

Herbruikbare spullen

Winkel van herkomst

Waar je het koopt, lever je het ook in

Afvalbrengstation 
(betaald)

Grof snoeiafval

> 50 cm*

Bouw- en sloopafval en puin

Grof vuil

Hout

Afvalbrengstation 
(gratis)

Klein chemisch afval (KCA)

Asbest (alleen aangemeld en verpakt aanleveren)

Vlakglas

IJzer en metaal

Alle elektrische apparaten

Plastic tuinmeubelen, harde kunststof 
en piepschuim

Milieustraat Geldrop
U kunt bij de milieustraat 
terecht voor uw grofvuil. Per 
bezoek mag u max. 2 m3 afval, 
zoals bouw- en sloopafval en 
snoeiafval, naar de milieustraat 
brengen. Ook oude koelkasten, 
(kapotte) huishoudelijke 
apparaten en klein chemisch 
afval kunt u hier inleveren.

Afval scheiden op de 
milieustraat is verplicht

Tarieven
Kijk op https://www.cure-
afvalbeheer.nl/milieustraat/
milieustraat-geldrop-mierlo/
Neem uw gemeentepas en uw pinpas 
mee.

Adres
Industriepark 8 Geldrop

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag  
van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Klantenservice Cure 040-2500130 

Vragen 
Over afvalbeheer en grond- 
sto昀eninzameling.

Melden  
Storingen en bijplaatsingen.

Grof vuil laten ophalen  
Voor particulieren, op afroep.
Bel voor een afspraak met Cure 
klantenservice,   
telefoonnummer 040-2500130

Afvalscheidingskaart

cure-afvalbeheer.nl

Kringloopwinkel 't Goed

Herbruikbare spullen

Winkel van herkomst

Waar je het koopt, lever je het ook in

Afvalbrengstation 
(betaald)

Grof snoeiafval

> 50 cm*

Bouw- en sloopafval en puin

Grof vuil

Hout

Afvalbrengstation 
(gratis)

Klein chemisch afval (KCA)

Asbest (alleen aangemeld en verpakt aanleveren)

Vlakglas

IJzer en metaal

Alle elektrische apparaten

Plastic tuinmeubelen, harde kunststof 
en piepschuim

Milieustraat Geldrop
U kunt bij de milieustraat 
terecht voor uw grofvuil. Per 
bezoek mag u max. 2 m3 afval, 
zoals bouw- en sloopafval en 
snoeiafval, naar de milieustraat 
brengen. Ook oude koelkasten, 
(kapotte) huishoudelijke 
apparaten en klein chemisch 
afval kunt u hier inleveren.

Afval scheiden op de 
milieustraat is verplicht

Tarieven
Kijk op https://www.cure-
afvalbeheer.nl/milieustraat/
milieustraat-geldrop-mierlo/
Neem uw gemeentepas en uw pinpas 
mee.

Adres
Industriepark 8 Geldrop

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag  
van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Klantenservice Cure 040-2500130 

Vragen 
Over afvalbeheer en grond- 
sto昀eninzameling.

Melden  
Storingen en bijplaatsingen.

Grof vuil laten ophalen  
Voor particulieren, op afroep.
Bel voor een afspraak met Cure 
klantenservice,   
telefoonnummer 040-2500130

Afvalscheidingskaart

cure-afvalbeheer.nl

Kringloopwinkel 't Goed

Herbruikbare spullen

Winkel van herkomst

Waar je het koopt, lever je het ook in

Afvalbrengstation 
(betaald)

Grof snoeiafval

> 50 cm*

Bouw- en sloopafval en puin

Grof vuil

Hout

Afvalbrengstation 
(gratis)

Klein chemisch afval (KCA)

Asbest (alleen aangemeld en verpakt aanleveren)

Vlakglas

IJzer en metaal

Alle elektrische apparaten

Plastic tuinmeubelen, harde kunststof 
en piepschuim

Milieustraat Geldrop
U kunt bij de milieustraat 
terecht voor uw grofvuil. Per 
bezoek mag u max. 2 m3 afval, 
zoals bouw- en sloopafval en 
snoeiafval, naar de milieustraat 
brengen. Ook oude koelkasten, 
(kapotte) huishoudelijke 
apparaten en klein chemisch 
afval kunt u hier inleveren.

Afval scheiden op de 
milieustraat is verplicht

Tarieven
Kijk op https://www.cure-
afvalbeheer.nl/milieustraat/
milieustraat-geldrop-mierlo/
Neem uw gemeentepas en uw pinpas 
mee.

Adres
Industriepark 8 Geldrop

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag  
van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Klantenservice Cure 040-2500130 

Vragen 
Over afvalbeheer en grond- 
sto昀eninzameling.

Melden  
Storingen en bijplaatsingen.

Grof vuil laten ophalen  
Voor particulieren, op afroep.
Bel voor een afspraak met Cure 
klantenservice,   
telefoonnummer 040-2500130

Afvalscheidingskaart

cure-afvalbeheer.nl

Kringloopwinkel 't Goed

Herbruikbare spullen

Winkel van herkomst

Waar je het koopt, lever je het ook in

Afvalbrengstation 
(betaald)

Grof snoeiafval

> 50 cm*

Bouw- en sloopafval en puin

Grof vuil

Hout

Afvalbrengstation 
(gratis)

Klein chemisch afval (KCA)

Asbest (alleen aangemeld en verpakt aanleveren)

Vlakglas

IJzer en metaal

Alle elektrische apparaten

Plastic tuinmeubelen, harde kunststof 
en piepschuim

Milieustraat Geldrop
U kunt bij de milieustraat 
terecht voor uw grofvuil. Per 
bezoek mag u max. 2 m3 afval, 
zoals bouw- en sloopafval en 
snoeiafval, naar de milieustraat 
brengen. Ook oude koelkasten, 
(kapotte) huishoudelijke 
apparaten en klein chemisch 
afval kunt u hier inleveren.

Afval scheiden op de 
milieustraat is verplicht

Tarieven
Kijk op https://www.cure-
afvalbeheer.nl/milieustraat/
milieustraat-geldrop-mierlo/
Neem uw gemeentepas en uw pinpas 
mee.

Adres
Industriepark 8 Geldrop

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag  
van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Klantenservice Cure 040-2500130 

Vragen 
Over afvalbeheer en grond- 
sto昀eninzameling.

Melden  
Storingen en bijplaatsingen.

Grof vuil laten ophalen  
Voor particulieren, op afroep.
Bel voor een afspraak met Cure 
klantenservice,   
telefoonnummer 040-2500130

Hout

Afvalscheidingskaart

cure-afvalbeheer.nl

Kringloopwinkel 't Goed

Herbruikbare spullen

Winkel van herkomst

Waar je het koopt, lever je het ook in

Afvalbrengstation 
(betaald)

Grof snoeiafval

> 50 cm*

Bouw- en sloopafval en puin

Grof vuil

Hout

Afvalbrengstation 
(gratis)

Klein chemisch afval (KCA)

Asbest (alleen aangemeld en verpakt aanleveren)

Vlakglas

IJzer en metaal

Alle elektrische apparaten

Plastic tuinmeubelen, harde kunststof 
en piepschuim

Milieustraat Geldrop
U kunt bij de milieustraat 
terecht voor uw grofvuil. Per 
bezoek mag u max. 2 m3 afval, 
zoals bouw- en sloopafval en 
snoeiafval, naar de milieustraat 
brengen. Ook oude koelkasten, 
(kapotte) huishoudelijke 
apparaten en klein chemisch 
afval kunt u hier inleveren.

Afval scheiden op de 
milieustraat is verplicht

Tarieven
Kijk op https://www.cure-
afvalbeheer.nl/milieustraat/
milieustraat-geldrop-mierlo/
Neem uw gemeentepas en uw pinpas 
mee.

Adres
Industriepark 8 Geldrop

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag  
van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Klantenservice Cure 040-2500130 

Vragen 
Over afvalbeheer en grond- 
sto昀eninzameling.

Melden  
Storingen en bijplaatsingen.

Grof vuil laten ophalen  
Voor particulieren, op afroep.
Bel voor een afspraak met Cure 
klantenservice,   
telefoonnummer 040-2500130

Afvalscheidingskaart

cure-afvalbeheer.nl

Kringloopwinkel 't Goed

Herbruikbare spullen

Winkel van herkomst

Waar je het koopt, lever je het ook in

Afvalbrengstation 
(betaald)

Grof snoeiafval

> 50 cm*

Bouw- en sloopafval en puin

Grof vuil

Hout

Afvalbrengstation 
(gratis)

Klein chemisch afval (KCA)

Asbest (alleen aangemeld en verpakt aanleveren)

Vlakglas

IJzer en metaal

Alle elektrische apparaten

Plastic tuinmeubelen, harde kunststof 
en piepschuim

Milieustraat Geldrop
U kunt bij de milieustraat 
terecht voor uw grofvuil. Per 
bezoek mag u max. 2 m3 afval, 
zoals bouw- en sloopafval en 
snoeiafval, naar de milieustraat 
brengen. Ook oude koelkasten, 
(kapotte) huishoudelijke 
apparaten en klein chemisch 
afval kunt u hier inleveren.

Afval scheiden op de 
milieustraat is verplicht

Tarieven
Kijk op https://www.cure-
afvalbeheer.nl/milieustraat/
milieustraat-geldrop-mierlo/
Neem uw gemeentepas en uw pinpas 
mee.

Adres
Industriepark 8 Geldrop

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag  
van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Klantenservice Cure 040-2500130 

Vragen 
Over afvalbeheer en grond- 
sto昀eninzameling.

Melden  
Storingen en bijplaatsingen.

Grof vuil laten ophalen  
Voor particulieren, op afroep.
Bel voor een afspraak met Cure 
klantenservice,   
telefoonnummer 040-2500130

Kringloopwinkel 
het Goed

Herbruikbare spullen

cure-afvalbeheer.

Kringloopwinkel 't Goed

Herbruikbare spullen

Wink

Waar j

Afval
(betaa

Grof sn

> 50 cm

Bouw- 

Grof vu

Hout

Afvalbrengstation 
(gratis)

Klein chemisch afval (KCA)

Asbest (alleen aangemeld en verpakt aanleveren)

Vlakglas

IJzer en metaal

Alle elektrische apparaten

Plastic tuinmeubelen, harde kunststof 
en piepschuim

Milieust
U kunt bij d
terecht voo
bezoek mag
zoals bouw
snoeiafval, 
brengen. O
(kapotte) h
apparaten e
afval kunt u

Afval scheid
milieustraa

Klantenservice Cure 040-2500130 

Vragen 
Over afvalbeheer en grond- 
sto昀eninzameling.

Melden  
Storingen en bijplaatsingen.

Grof vuil laten ophalen  
Voor particulieren, op afroep.
Bel voor een afspraak met Cure 
klantenservice,   
telefoonnummer 040-2500130

Winkel van  
herkomst

Waar je het koopt, 
lever je het weer in

Afvalscheidingskaart

cure-afvalbeheer.nl

Kringloopwinkel 't Goed

Herbruikbare spullen

Winkel van herkomst

Waar je het koopt, lever je het ook in

Afvalbrengstation 
(betaald)

Grof snoeiafval

> 50 cm*

Bouw- en sloopafval en puin

Grof vuil

Hout

Afvalbrengstation 
(gratis)

Klein chemisch afval (KCA)

Asbest (alleen aangemeld en verpakt aanleveren)

Vlakglas

IJzer en metaal

Alle elektrische apparaten

Plastic tuinmeubelen, harde kunststof 
en piepschuim

Milieustraat Geldrop
U kunt bij de milieustraat 
terecht voor uw grofvuil. Per 
bezoek mag u max. 2 m3 afval, 
zoals bouw- en sloopafval en 
snoeiafval, naar de milieustraat 
brengen. Ook oude koelkasten, 
(kapotte) huishoudelijke 
apparaten en klein chemisch 
afval kunt u hier inleveren.

Afval scheiden op de 
milieustraat is verplicht

Tarieven
Kijk op https://www.cure-
afvalbeheer.nl/milieustraat/
milieustraat-geldrop-mierlo/
Neem uw gemeentepas en uw pinpas 
mee.

Adres
Industriepark 8 Geldrop

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag  
van 13.00 uur tot 17.00 uur. 
Zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Klantenservice Cure 040-2500130 

Vragen 
Over afvalbeheer en grond- 
sto昀eninzameling.

Melden  
Storingen en bijplaatsingen.

Grof vuil laten ophalen  
Voor particulieren, op afroep.
Bel voor een afspraak met Cure 
klantenservice,   
telefoonnummer 040-2500130

Meer weten over afval? 
Bekijk ‘Alles over afval’ op 
onze website of in de Cure 
Afval App.

Download 
de Cure 
Afval App

cure-afvalbeheer.nl

Samen naar een afvalloze maatschappij! 
Afval scheiden is de eerste stap. 

n Let op: vooraf  
aangemeld en  
juist ingepakt

n Let op:  
alleen droge  
matrassen

heidingskaart

e (voor iPhone) of Google Play (Android) of 
://www.cure-afvalbeheer.nl/afvalkalender/

afval kwijt in Geldrop-Mierlo?

Ondergrondse container/
Grijze kliko

Restafval

Hittebestendig glas

Textiel container

Textiel

Om het textiel te beschermen tegen vocht en vuil is 
het van belang dat u het gedoneerde textiel in een 
gesloten zak aanbiedt.

Ondergrondse container/
Groene kliko

Keukenafval

Fijn tuinafval

< 50 cm

composteerbaar

invoegen PBD
Zak (oranje)

n.

Glas dat te groot is voor de  
glasbak of hittebestendig glas.

Klantenservice 
 
Bel 040-2500130 of mail via klanten- 
service@cure-afvalbeheer.nl voor vragen  
en het melden van storingen en bijplaat-
singen. Voor algemene informatie kunt u 
terecht op www.cure-afvalbeheer.nl 
 
Milieustraat Geldrop 
 
Breng uw afval wat te veel of te groot is 
voor de container (bijvoorbeeld meube-
len, kapotte spullen en apparaten, hout, 
puin, klein chemisch afval, etc.) naar  
de milieustraat. Per bezoek mag u maxi-

maal 2 m3 afval aanbieden. Voor asbest 
gelden speciale inpak en aanbiedregels. 
Daarom moet asbest altijd telefonisch 
aangemeld worden bij de Cure Klanten-
service. Dit moet minimaal 24 uur van te 
voren. De Cure klantenservice is open 
van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 
17.00 uur. 
 
Adres en openingstijden 
Milieustraat Geldrop, Industriepark 8.  
Maandag t/m vrijdag 13.00 - 17.00 uur. 
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur. 
 
Tot ziens op de milieustraat!


