
  

 

 Huisregels milieustraat  
 
 
Toegang  

• Milieustraat Acht en Lodewijkstraat zijn toegankelijk voor inwoners van Eindhoven (vanaf 18 
jaar) met een geldige Cure milieupas. De milieustraten zijn bestemd voor particulieren.  

• U bent alleen welkom met een geldige Cure milieupas. De oude stadspas wordt niet meer 
geaccepteerd 

• Bedrijven kunnen géén gebruik maken van de milieustraten in Eindhoven 
• U kunt op de milieustraat alleen betalen met pin.  

 
Afvalstoffen en -scheiding  

• Een medewerker van de milieustraat beoordeelt de aangeleverde afvalstoffen. Zorg ervoor dat 
het materiaal zichtbaar is bij aanlevering. Het moet hier altijd gaan om huishoudelijk afval.  

• U mag per bezoek max. 2mᶟ aan afval inleveren.  
• Het afval moet u scheiden en storten in de daarvoor bestemde containers/stortvakken op de 

milieustraat.  
• Er zijn een aantal afvalstoffen die niet in ontvangst worden genomen. Check ‘Alles over afval’ 

voor meer informatie.  
• Het is verboden op of rond de milieustraat afvalstoffen te plaatsen of te storten op een andere 

wijze dan in het reglement is bepaald.  
 
Op het terrein  

• De toegestane maximumsnelheid op de milieustraten is 15 km per uur.  

• De milieustraat is toegankelijk voor voertuigen waarvan het totale gewicht inclusief 
laadvermogen max. 3500 kilo is. De max. hoogte van toegestane voertuigen bedraagt 2,40 
meter en de max. lengte 10 meter.  

• Tractoren en vrachtwagens worden niet toegelaten op het terrein.  
• Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het voertuig niet verlaten.  
• Zet tijdens het wachten en het storten/lossen van afval, de motor van uw voertuig uit.  
• Op het terrein is het Reglement verkeersregels en verkeerstekens van toepassing.  

 
Algemene regels  

• Volg de aanwijzingen en instructies van de medewerkers altijd op.  

• De beheerder mag u om uw legitimatie vragen. De volgende gegevens kunnen geregistreerd 
worden:  
o Naam, adres en woonplaats van de bezoeker  
o Kenteken van het voertuig  
o Samenstelling en hoeveelheid van de aangeboden afvalstoffen  

 
 



 

 
• Het is niet toegestaan om:  

o Te roken op het terrein  
o Film en/of beeldmateriaal te maken zonder toestemming  
o Huisdieren mee te nemen naar het terrein  
o Goederen of afvalstoffen van de milieustraat mee te nemen  
o Te slopen op het terrein  
o Fooien en/of attenties te geven aan de medewerkers  

 
Het betreden van de milieustraat is geheel op eigen risico. Gemeente Eindhoven en Cure Afvalbeheer 
zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade.  
 


