Kısaca
atık
Eindhoven

Atıksız bir toplum için el ele!
Atıkları ayırmak ilk adımdır.

GFT

(Sebze, meyve,
bahçe atıkları)
Sebze, meyve ve bahçe
atıkları, örneğin: meyve/patates, dallar ve yapraklar

R
Ev > yeşil konteyner.
Toplama günü boşaltılacaktır.
Apartman > GFT kalan
atıklarla gidebilir. Konteyneri
açmak için Cure çevre kartını
kullanın.

Diğer
atıklar
Elektrikli süpürge torbası,
sigara, çocuk bezi gibi ayrı
toplanmayan her şey

R
Ev > gri konteyner.
Toplama günü boşaltılacaktır.
Apartman > yakınınızdaki
yeraltı çöp konteyneri.
Konteyneri açmak için Cure
çevre kartını kullanın.

Cam

Kağıt
Broşürler, gazeteler, mektuplar,
zarflar, karton kutular ve
ambalajlar

P
Sokağa kutulara koyarak
veya iple bağlayarak bırakın.
Toplanmıyor mu? Çevrenizdeki
kağıt konteynerini kullanın.

Şarap/bira şişeleri, sebze
kavanozları ve soslar gibi cam
ambalajlar

G
Süpermarketin yakınındaki
(yer altı) cam konteynerine
atın. Yeşil, kahverengi, beyaz
renkleri ayırın.

PBD

(Plastik, kutular,
içecek kartonları)
Plastik ambalajlar, kutular ve
içecek kartonları. (örn. boş
kaplar, torbalar, kutular, süt
kutuları)

PBD
Süpermarketin yakınındaki
(yeraltı) PBD/plastik
konteynerine atın. Ambalaj
boş olmalıdır. Not: oyuncaklar
ve kovalar gibi diğer plastiği
buraya atmayınız!

Atıkları ayırmak yeni hammaddeler, enerji ve para tasarrufu sağlar! Bu yüzden atıkları ayırmak Eindhoven'da zorunludur.

Tekstil
Giysiler (eskimiş ve giyilebilir),
yatak takımları, ayakkabılar,
aksesuarlar ve peluş oyuncaklar

T
Süpermarketin yakınındaki
tekstil konteynerine atın.
Poşetin çok büyük lmadığından
ve konteynerin kapağından
sığacağından emin olun. Kapalı
bir poşete koyun.

Atık koleksiyonu
Evden eve koleksiyon
Gri veya yeşil bir konteyner
mi kullanıyorsunuz?
Konteynerinizi dışarıya
koyarken dikkat edilmesi
gereken noktalar:
- kapağın kapalı olması
- kapak ağzının sokağa açılması
- kaldırımdan maksimum 50 cm
mesafede olması
- etrafında en az 30 cm boşluk olması

Yeraltı konteynerleri

x
Dolu mu, arıza mı var?
Bunu her zaman Cure'a bildirin.
Cure müşteri hizmetleri* veya Buitenbeter
uygulaması* aracılığıyla konteyner kodunu
bildirin.

€€€
kapak ağzının
sokağa açılması

x
(Yeraltı) konteynerin yanına
çöp koymayın! Bu yasaktır ve
rahatsızlığa neden olur.
Ek atıklarınızı temizlemenin masraflarını
sizden tahsil ederiz.

Download
de Cure
Afval App
cure-afvalbeheer.nl

Birlikte Eindhoven'ı temiz tutuyoruz!

Atıklarınızın ne zaman toplanacağını bilmek
ister misiniz?
www.mijnafvalwijzer.nl* veya Cure Afval App* aracılığıyla
dijital atık takvimine göz atın!
Posta kodunuzu ve ev numaranızı girin, bir sonraki çöp toplama
anının ne zaman olduğunu hemen göreceksiniz.
* Yalnızca Hollandaca ve İngilizce'de mevcuttur

Geri dönüşüm merkezi
Konteyner için çok fazla veya
çok büyük olan atıklarınızı
(örneğin mobilya, kırık eşya ve
ev aletleri, ahşap, moloz, küçük
kimyasal atıklar vb.) geri
dönüşüm merkezine götürün.
Ziyaret başına en fazla 2 m3 atık
sunabilirsiniz. Cure çevre
kartınızı yanınıza alın!
Asbest için özel paketleme ve
teslimat kuralları geçerlidir. Bu
nedenle asbest her zaman telefonla Cure Müşteri Hizmetlerine
bildirilmelidir. Bu en az 24 saat
önceden yapılmalıdır.
Cure müşteri hizmetleri
Pazartesi’den Cuma’ya
08:30 ile 17:00 saatleri
arasında açıktır.

Cure çevre kartınızı yanınıza alın!

Eindhoven'da iki geri dönüşüm
merkezi vardır:

Geri dönüşüm merkezi
Acht
Achtseweg Noord 41
(GDC-Noord),
5651 GG Eindhoven

artık atık

kağıt ve karton

PBD (Plastik,
kutu ve içecek
ambalajı)

cam (şişeler ve
kavanozlar)

tekstil

kaba çöp

kompozit inşaat
ve yıkım atıkları

halı ve zemin
kaplama

A ve B ahşap

Cihazlar

ufak kimyasal
atık

asbest

C ahşap
(emprenye edilmiş
bahçe ahşabı)

Moloz

Şilteler

Çatı kaplama

Alçı

temiz zemin

metal

strafor

araba lastikleri
(jantlı ve jantsız)

düz cam

şekilli cam

sert plastikler

kadavralar
(evcil hayvanlar)

plastik bahçe
mobilyaları

Geri dönüşüm merkezi
Lodewijkstraat
Lodewijkstraat 9,
5652 AC Eindhoven
Açılış saatleri
1 Ocak 2022'den itibaren
Pazartesiden Cumaya:
10:00 – 17:00
Cumartesi:
9:00 – 17:00
Pazar günleri kapalıdır
Geri dönüşüm merkezine
gidecek ulaşımınız yok mu?
Toplama hizmetinden yararlanın!
Cure müşteri hizmetleri
aracılığıyla büyük atık stikerleri
veya Büyük Torbalar satın alın.

Daha fazla bilgi? 040- 2500 130 I klantenservice@cure-afvalbeheer.nl I www.cure-afvalbeheer.nl

bahçe ve yeşil atık

