Накратко за
отпадъците
гр. Айндховен

Заедно за общество без отпадъци! Разделното събиране
на отпадъци е първата ни стъпка. При разделното събиране се
съкращава употребата на нови суровини, енергия и пари!

Биоотпадъци
Отпадъци от зеленчуци,
плодове и градински отпадъци
напр.: обелки от плодове/
картофи, клони и листа

R
Къща > зелена кофа.
Изпразва се в деня за сметосъбиране.
Апартамент > Биоотпадъци
може да се изхвърлят със
смесените битови отпадъци.
Използвайте екокартата Cure,
за да отворите контейнера.

Смесени битови
отпадъци
Всичко, което не се събира
отделно, напр.: торбички за
прахосмукачка, цигари,
памперси

R
Къща > сива кофа. Изпразва
се в деня за сметосъбиране.
Апартамент > подземен
контейнер за смесени битови
отпадъци в квартала ви.
Използвайте екокартата Cure,
за да отворите контейнера.

Хартия
Брошури, вестници, писма,
пощенски пликове, кашони и
картонени опаковки

P
Оставят се на улицата в
кашони или вързани с
връвчица.
Ако не се извозват?
Използвайте контейнерите за
хартия в квартала.

Стъкло
Стъклени опаковки като
бутилки от бира/вино,
бурканчета от консервирани
зеленчуци и сосове

G
(Подземен) контейнер за
стъкло в близост до
супермаркета
Разделяйте по цвят: зелен,
кафяв, бял.

Поради това в гр. Айндховен разделното събиране на битови отпадъци е задължително.

Пластмаса и
метал

Текстил

Пластмасови опаковки,
консервени кутии и опаковки от
напитки (напр. празни кофички,
пликчета, метални кутии,
пластмасови опаковки от
прясно мляко)

Дрехи (износени и годни за
носене), спално бельо, обувки,
аксесоари и плюшени играчки

PBD
(Подземен) контейнер за
пластмаса и метал в близост
до супермаркета
Опаковката трябва да е
празна. Внимание: без друга
пластмаса като играчки и
домакински съдове!

T
Контейнер за текстил в
близост до супермаркета
Торбата да не е прекалено
голяма и да влиза в отвора.
Торбата трябва да е затворена

Събиране на отпадъци
Колекция от къща до
къща
Ако използвате сив или зелен
контейнер? Изнесете контейнера на улицата:
- със затворен капак
- с капак, отварящ се към улицата
- на най-много 50 cм от бордюра
- с най-малко 30 см пространство
наоколо

Подземни контейнери

x
Пълен или повреден контейнер?
Винаги уведомявайте Cure.
Съобщете кода на контейнера през
отдела за обслужване на клиенти на Cure*
или чрез приложението Buitenbeter*.

с капак, отварящ
се към улицата

€€€

x
Не оставяйте отпадъци до
(подземен) контейнер! Това е
забранено и създава неудобства.

Разходите за разчистване на неправилно
оставени от Вас отпадъци ще бъдат за
Ваша сметка.

Download
de Cure
Afval App
cure-afvalbeheer.nl

Заедно поддържаме Айндховен чист!

Искате ли да знаете кога се
събира боклукът при Вас?
Разгледайте дигиталния график за събиране и извозване на
отпадъци на www.mijnafvalwijzer.nl* или в приложението Afval App*
на Cure! Въведете пощенския си код и номера на дома си и
веднага ще видите кога е следващото сметосъбиране.

* Предлага се единствено на нидерландски и английски език

Екопункт
Депозирайте в екопункта
отпадъците, които са твърде
многобройни или твърде
обемисти за контейнера
(например мебели, счупени
предмети и уреди, дървен
материал, строителни
отпадъци, дребни химически
отпадъци и др.). На един път
можете да оставите максимум
2 куб. м. отпадъци. Носете си
екокартата Cure!

В гр. Айндховен има два
пункта за рециклиране:

За азбеста важат специални
правила за опаковане и
изхвърляне. Ето защо винаги
трябва да съобщавате за
азбест по телефона в отдела за
обслужване на клиенти на
Cure*. Това трябва да стане
поне 24 часа предварително.

Lodewijkstraat 9,
5652 AC Айндховен

Отделът за обслужване
на клиенти на Cure е
отворен от понеделник
до петък включително
между 8.30 и 17.00 часа.

Екопункт Ахт [Acht]
Achtseweg Noord 41
(GDC-Noord),
5651 GG Айндховен

Екопункт
Лодевейкстраат
[Lodewijkstraat]

Работно време
От 1 януари 2022 г.
Понеделник до петък вкл.:
10.00 – 17.00 часа
Събота:
09.00 – 17.00 часа
Неделя не работи.

Носете си екокартата
Cure!
Нямате транспорт, за да
стигнете до екопункта?
Възползвайте се от услугата за
извозване на отпадъци на
Cure! Купете стикери за обемисти отпадъци или торби Big
Bags чрез отдела за обслужване на клиенти на Cure.
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Искате повече информация? 040- 2500 130 I klantenservice@cure-afvalbeheer.nl I www.cure-afvalbeheer.nl

