
Deșeurile 
pe scurt  
 
Eindhoven

 



Împreună către o societate fără deșeuri!  
Separarea deșeurilor este primul pas. 

Resturi de legume și fructe, 
deșeuri vegetale din grădină, 
cum ar fi: coji de fructe/cartofi, 
crengi și frunze

GFT  
(Deșeuri  

biodegradabile)

Tot ce nu se colectează  
separat, cum ar fi sacii de  
aspirator, țigările, scutecele

Deșeuri 
reziduale

Pliante, ziare, scrisori, plicuri, 
cutii de carton și ambalaje

Hârtie
Ambalaje din sticlă, cum ar fi 
sticle de vin/bere, borcane de 
legume și sosuri

Sticlă
Ambalaje din plastic, metal și 
cutii de carton pentru băuturi. 
(de exemplu, recipiente goale, 
pungi, conserve, cutii de lapte)

PBD  
(Ambalaje din plastic, 

metal și carton) 

 Îmbrăcăminte (deteriorată  
sau care mai poate fi purtată), 
lenjerie de pat, pantofi,  
accesorii și jucării de pluș

Textile 

PRR G TPBD

Casă > pubelă verde Se 
golește în ziua colectării. 
Apartament > GFT poate fi 
adăugat la deșeurile reziduale. 
Utilizați permisul de mediu Cure 
pentru a deschide containerul.

Casă > pubelă gri Se golește 
în ziua colectării. Apartament > 
container subteran pentru 
deșeuri reziduale în zona 
dumneavoastră. Utilizați per-
misul de mediu Cure milieupas 
pentru a deschide containerul.

Se scoate la stradă în cutii 
sau se leagă cu sfoară Nu se 
colectează? Utilizați containe-
rul de hârtie din apropiere.

Container (subteran) lângă 
supermarket Separați culorile 
verde, maro, alb.

Container (subteran) PBD/ 
plastic lângă supermarket 
Ambalajul trebuie să fie gol. 
Atenție: fără alte feluri de  
materiale plastice, cum ar fi 
jucării și găleți!

Container pentru textile  
lângă supermarket Asigurați-
vă că punga nu este prea mare 
și că se potrivește bine în  
deschiderea capacului. Puneți-l 
într-o pungă sigilată.

Separarea deșeurilor economisește noi materii prime, energie și bani! De aceea acest lucru este obligatoriu în Eindhoven.



Colectare de deșeuri

x

x

Container plin sau defecțiuni? 
Anunțați întotdeauna acest lucru 
la Cure. 
Transmiteți codul containerului prin  
serviciul clienți Cure* sau prin aplicația 
Buitenbeter*. 

Nu așezați deșeurile lângă  
containerul (subteran)! Acest 
lucru este interzis și cauzează 
neplăceri. 
Vă taxăm pentru costurile generate prin 
adunarea deșeurilor suplimentare.

Folosiți o pubelă gri sau 
verde? Scoateți pubela afară: 
 
- cu capacul închis 
- cu deschiderea capacului spre stradă 
- maximum 50 cm de trotuar 
- minimum 30 cm spațiu in jur 
 

Containere subteranecolecție casă în casă

Împreună menținem Eindhovenul curat! * Disponibil numai în NL și ENG

Download 
de Cure 
Afval App

cure-afvalbeheer.nl

Vedeți programul în calendarul digital de colectare a deșeurilor pe 
pagina web www.mijnafvalwijzer.nl* sau în aplicația Cure Avfal*.  
Introduceți codul poștal și numărul casei și veți vedea imediat când 
este următorul termen de colectare. 

Doriți să știți când vor fi colectate deșeurile? 

€€€

cu deschiderea  
capacului spre stradă



Aduceți deșeurile care nu 
încap în container (de exemplu, 
mobilier, articole și dispozitive 
și aparate stricate, lemn, 
moloz, deșeuri chimice mici 
etc.) la Milieustraat. Puteți de 
fiecare dată să depuneți maxi-
mum 2 m3 de deșeuri. Luați cu 
dvs. permisul de mediu Cure 
milieupas! 
 
Pentru azbest se aplică reguli 
speciale privind ambalarea și 
depunerea. Prin urmare, azbes-
tul trebuie să fie întotdeauna  
înregistrat telefonic la Serviciul 
Clienți Cure. Înregistrarea  
trebuie efectuată cu cel puțin 
24 de ore în avans.  
 
 

În Eindhoven se află două  
sedii Milieustraat: 
 

Milieustraat Acht  
Achtseweg Noord 41  
(GDC-Noord),  
5651 GG Eindhoven 
 
Milieustraat  
Lodewijkstraat       
Lodewijkstraat 9,  
5652 AC Eindhoven 
 
Orar 
Începând cu 1 ianuarie 2022 
Luni-vineri: 10.00-17.00 
Sâmbătă: 09.00-17.00 
Duminica închis 
 
Nu aveți cu ce să  
transportați deșeurile până  
la Milieustraat?  
Utilizați serviciul de preluare 
Cure! Cumpărați autocolante 
pentru deșeuri voluminoase 
sau Big Bags prin intermediul 
serviciului clienți Cure.

De Milieustraat

deșeuri reziduale hârtie și carton PBD (plastic,  
conserve și recipiente 

de băuturi)

sticlă (sticle și 
borcane)

textile deșeuri 
voluminoase

deșeuri mixte 
din construcții și 

demolări

covoare și  
pardoseli

lemn A și B aparatură deșeuri chimice 
mici

azbest lemn C  
(lemn de grădină 

impregnat)

moloz

saltele materiale de 
acoperiș

tencuială pământ curat metal

anvelope  
(cu și fără jantă)

sticlă plată sticlă modelată materiale  
plastice dure

carcase de  
animale  

(domestice)

polistiren

mobilier de 
grădină din  

plastic

deșeuri de grădină  
și deșeuri verzi

Serviciul clienți Cure vă stă la 
dispoziție de luni până vineri 
între orele 08:30 și 17:00.

Mai multe informații? 040- 2500 130 I klantenservice@cure-afvalbeheer.nl I www.cure-afvalbeheer.nl

 
Luați cu dvs. permisul de mediu Cure milieupas!


