
Afval in  
het kort  
Gemeente  
Geldrop-Mierlo

 



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

groente-, fruit en tuinafval, 
zoals: schillen van fruit/aard-
appelen, takken en bladeren

GFT 
alles wat niet apart ingezameld 
wordt, zoals stofzuigerzakken, 
sigaretten, rubber

restafval 

geen 
pas?  vraag er een aan bij onze klanten- service

folders, kranten, brieven,  
enveloppen, kartonnen dozen 
en verpakkingen

papier 
glazen verpakkingen zoals 
wijn/bierflessen, potjes van 
groenten en sauzen

glas
plastic verpakkingen, blik en 
drinkpakken. (bv. lege bakjes, 
zakjes, blikjes, melkpakken)

PBD 
kleding (versleten én draag-
baar), beddengoed, schoenen, 
accessoires en knuffels

textiel

PRR G T

Huis > groene kliko. Wordt 
geleegd op de inzameldag. 
Appartement > GFT mag bij  
het restafval. Gebruik een 
gemeentepas om de container 
te openen.

Huis > grijze kliko. Wordt  
geleegd op de inzameldag. 
Appartement > ondergrondse 
restafvalcontainer in uw buurt. 
Gebruik een gemeentepas om 
de container te openen.

Aan straat zetten in dozen of 
samenbinden met touw 
Geen inzameling? Gebruik de 
papiercontainer in de buurt. 

(Ondergrondse) 
glascontainer in uw buurt 
Scheid de kleuren groen, 
bruin, wit. 

Aanbieden op de inzameldag 
De verpakking moet leeg zijn. 
Let op: geen overig plastic, 
zoals speelgoed en emmers!

Textielcontainer in uw buurt 
Zorg dat de zak niet te groot is 
en goed in de klep past. Doe 
het in een gesloten zak. 

PBD



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

bijvoorbeeld meubelen, kapotte spullen 
en apparaten, hout, puin, klein chemisch 
afval etc.  

ander afval

Milieustraat Industriepark 
Industriepark 8      
 
Neem uw gemeentepas mee!  
 
Geen vervoer? Neem contact op met de 
 klantenservice van Cure, dan komen we het  
ophalen! 
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Vol of storing? 
Geef de containercode 
door via de Cure website 
of klantenservice via 
040 - 2500 130. 
 

Geen afval naast  
de container! 
U riskeert een boete voor 
deze zogenaamde ‘bijzet’.

Wij vragen u vriendelijk uw  
container buiten te zetten: 
 
- met gesloten deksel 
- klepopening naar de straat 
- maximaal 50 cm van de stoeprand 
- minimaal 30 cm ruimte rondom 
 

plaats  
klepopening  

naar straatkant



Gratis download 
Heeft u de  
Cure Afval App al? 
Zet uw notificaties aan en  
mis nooit meer een inzameldag! 
 
Altijd de afvalkalender bij de hand.  
 
Alles over afval: Écht alles over afval in Geldrop-Mierlo.  
Hoe scheid je het en hoe zamelen we het in? 
 

Locaties containers: Vind een verzamellocatie met  
ondergrondse containers bij u in de buurt. 
 
 

super 
handig!

www.cure-afvalbeheer.nl  
040- 2500 130  
klantenservice@cure-afvalbeheer.nl


