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Huishoudelijk afval

Uw afval wordt ingezameld door Cure Afvalbeheer. In dit document vindt u informatie over het scheiden van 
uw afval, welk afval aan huis wordt opgehaald en wat u zelf weg kunt brengen naar verzamelcontainers en de 
milieustraat. Ook informeren we u over de tarieven. In Geldrop-Mierlo wordt gewerkt volgens het Diftar-systeem 
(zie uitleg onder Vastrecht). 

Mocht u toch nog vragen hebben, dan kunt u de klantenservice van Cure Afvalbeheer bereiken van maandag t/m 
vrijdag van 8.30 – 17.00 uur via telefoonnummer (040) 2500 130. Zij staan u graag te woord.

Afvalkalender
De afvalkalender is digitaal te raadplegen via de volgende website:  
http://afvalkalender.cure-afvalbeheer.nl/form. 
U kunt ook de Cure Afval App downloaden via de Google Play Store (Android) en de AppStore (IPhone). Beiden 
geven u informatie over wanneer welk afval wordt ingezameld en wat voor soorten we afval onderscheiden. 

Diftar-systeem bij de inzameling van huisvuil

Vastrecht
Geldrop-Mierlo werkt met een systeem van tariefdifferentiatie (Diftar). De afvalstoffenheffing bestaat uit twee delen, een 
vast en een variabel tarief. Het eerste deel van de afvalstoffenheffing - het zogenaamde vastrecht - is voor iedereen gelijk. 
Ieder huishouden betaalt het vastrecht, ongeacht of het huishouden wel of niet gebruik maakt van de huisvuildienst. In dit 
tarief zitten een aantal vaste kosten, zoals de kosten voor de milieustraat, aanschaf (ondergrondse) containers, inzameling 
van glas, papier, PBD (Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken), enzovoorts.

In 2021 is het vastrecht € 135,-- per jaar (€ 11,25 per maand).
 
Het tweede deel van de afvalstoffenheffing is variabel. Per keer dat de container wordt geleegd, brengen we een bedrag 
in rekening. Eenmaal per jaar (eind februari) ontvangt u een afrekening.

Kosten per lediging
 

Soort container Grootte container in liters 2021

Restafval  
 140 €  9,15
 240 € 14,70
GFT-afval   
 140 € 4,73

 240 € 7,66

Maakt u gebruik van ondergrondse containers (hoogbouw) dan betaalt u voor de lediging van een kleine trommel (25 liter) 
€ 1,91 per keer. Het legen van een grote trommel (40 liter) kost € 3,14 per keer.

  
Afval 2021
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Containers
Ieder huishouden (laagbouw) heeft een groene container van 140 of 240 liter voor het groente-, fruit- en tuinafval en een 
grijze container van 140 of 240 liter voor het restafval. De containers horen bij de woning. De afvalcontainers zijn voorzien 
van een chip, waarin de adresgegevens en het soort container zijn geregistreerd. De inzamelwagen heeft een computer die 
de chip kan lezen en ledigingen registreert. Is uw container (kliko) kapot of kwijt neem dan contact op met de klantenservice 
van Cure Afvalbeheer via telefoonnummer (040) 25 00 130.

Aanbieden container
Zet de containers vóór 07.30 uur aan de straat. De routes voor de inzameling van het huishoudelijk afval kunnen namelijk 
veranderen. Hierdoor kan het inzamelvoertuig vroeger komen dan u gewend bent. Zet uw containers dus altijd op tijd aan 
de straat. De inzameling vindt plaats tussen 07.30-17.30 uur.
 
Zorg dat het deksel van de container dicht is en dat de container maximaal 70 kilo weegt. Graag met de klepopening 
naar de straat, maximaal 50 cm van de stoeprand en minimaal 30 cm ruimte rondom. U mag geen afval op of naast de 
container plaatsen. Als Cure de container niet kan ledigen doordat de inhoud te vast (bijvoorbeeld door vorst) zit, wordt de 
lediging toch in rekening gebracht. Zorg daarom, dat de container bij vorst ’s nachts op een beschutte plaats staat. Als de 
inhoud toch is vastgevroren, probeer dan voorzichtig de zijkanten wat los te steken, zodat de container alsnog kan worden 
geledigd. Als u klachten heeft over de manier waarop uw containers zijn geledigd, kunt u contact opnemen met Cure, via 
(040) 2500 130. Doe dit wel binnen twee werkdagen, zodat uw probleem zo snel mogelijk opgelost kan worden.

Ruilen containers
Het is mogelijk om de containers te ruilen voor een container van 240 liter als blijkt dat een 140 liter container niet voldoende 
is. Een grote container omruilen voor een kleinere is ook mogelijk. Aan het ruilen van containers zijn kosten verbonden 
(€ 20,-) per container. U ontvangt hiervoor een rekening van de gemeente. Bij een verhuizing is het ruilen van container(s) 
gratis, als u de aanvraag binnen zes weken doet.

Extra containers
Als blijkt dat een 240 liter container (standaard staat er bij uw woning een 140 liter) niet groot genoeg is voor uw afval, dan 
kunt u een extra container aanvragen. U moet dan in de voorgaande periode wel meer dan 20 keer per jaar uw container 
hebben aangeboden. De extra container wordt gratis ter beschikking gesteld.

Containerslot
Als u de container aan de voorkant van uw woning moet stallen en  u wilt voorkomen dat anderen afval in uw container 
stoppen, kunt u een containerslot aanschaffen. De kosten zijn € 27,50 per slot. Het slot springt automatisch open als de 
container door de vuilniswagen wordt geleegd. Hierbij is het van belang dat u de container niet te vol doet. Hier is sprake 
van als u het slot moet aandrukken voor sluiting. Dan kan het slot namelijk niet meer automatisch openen en kan de 
container niet geleegd worden. Het slot hoort bij de container, bij ruiling van de container tegen een andere kan het niet 
worden overgezet. Bij een verhuizing moet de container met het slot blijven staan, de kosten voor het slot worden niet 
terugbetaald.U kunt een containerslot bestellen bij Cure via telefoonnummer (040) 2500 130. Na betaling wordt het slot in 
uw container gemonteerd. Houdt u rekening met een termijn van zes weken nadat het geld is ontvangen.

Groente-, fruit-, en tuinafval (GFT)

Hiervoor kunt u gebruik maken van de groene container. Ons afval bestaat voor een groot deel uit GFT-afval. Cure 
Afvalbeheer zamelt dit apart in, zodat het vergist kan worden en daarna wordt er compost van gemaakt. 

Wat hoort er bij het GFT-afval?
Denk hierbij aan aardappelschillen, snijbloemen, etensresten, loof, kamerplanten, gras, klein snoeiafval (grote 
takken zijn niet composteerbaar), koffiefilters, theezakjes, eierschalen en uiteraard alle fruitresten en tuinafval. 
Boomstronken of houtblokken die groter zijn dan 10 x 10 cm behoren niet tot het GFT- of restafval, omdat zij schade kunnen 
veroorzaken aan de inzamelvoertuigen. Deze kunt u naar de milieustraat brengen.
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Restafval

Restafval kunt u aanbieden in de grijze container. Cure mag losse of bijgeplaatste vuilniszakken niet mee nemen. Restafval 
is huishoudelijk afval dat niet meer gescheiden kan worden voor hergebruik of recycling. Afval dat u kunt scheiden, hoort 
niet bij het restafval thuis, denk hierbij aan papier, glas, PBD (Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken), klein chemisch 
afval en kleding. Hiervoor zijn andere voorzieningen, waar u dit afval gratis aan kunt bieden. Verderop in dit document 
wordt u daarover geïnformeerd. Ook asbest, puin, bouw- en sloopafval hoort niet in de grijze container, dit kunt u naar de 
milieustraat brengen. 

Wat mag wel in de grijze container?
In de grijze container of vuilniszak kan in principe al het overige afval, behalve puin, asbest, bouwafval, klein chemisch afval 
en ander afval dat gescheiden moet worden ingezameld, zoals GFT-afval, glas, kunststof, verpakkingen, papier en textiel.  
Het komt soms voor dat niet al het huisvuil bij het ledigen uit de container is gevallen. Dit komt bijvoorbeeld, doordat er 
onderin de container lichte, plastic materialen zitten die door vocht in de container vacuüm worden getrokken en daardoor 
vastplakken aan de wanden. Als de container niet helemaal leeg is, kunt u contact opnemen met Cure, via (040) 2500 130. 
Op een ander moment kan de container dan opnieuw worden geleegd.

Ondergrondse afvalcontainer

Voor ieder huishouden dat gebruik maakt van een ondergrondse afvalcontainer, is de gemeentepas geschikt gemaakt voor 
toegang. Deze pas hoort bij de woning. Met de pas kan elke ondergrondse container worden gebruikt. De pas is voorzien 
van een chip, waarop adresgegevens zijn geregistreerd. Het bedieningspaneel van de container leest de chip en registreert 
de ledigingen. Om de chip niet te beschadigen, is het verboden om gaatjes of andere wijzigingen op de pas aan te brengen. 
Als u het pasje kwijtraakt, kunt u via Cure een nieuw pasje aanvragen. Uw oude pas wordt dan meteen geblokkeerd, zodat 
anderen hiervan geen misbruik kunnen maken. Een nieuwe pas kost € 15,-. U ontvangt hiervoor een rekening van de 
gemeente. Als u een nieuwe bewoner bent en u treft geen gemeentepas aan in de woning (of heeft deze niet ontvangen 
van de vorige bewoner) dan kunt u een nieuwe pas aanvragen. Doet u dit binnen 6 weken nadat u op het nieuwe adres bent 
ingeschreven, dan wordt deze gratis verstrekt.

Storingen/klachten
De meeste storingen worden veroorzaakt doordat bewoners te volle vuilniszakken in de ondergrondse container stoppen 
die er niet in passen, waardoor de zak in de de trommel vast komt te zitten. Erg vervelend voor degene die daarna komt! 
Zorg er dus voor dat de zak niet te vol zit. Breng uw afval naar een andere ondergrondse container of neem het mee terug 
naar huis als een container vol of kapot is. Plaats het afval niet naast de container. U kunt hiervoor een boete krijgen. Als 
er storingen optreden, vragen wij u om deze zo spoedig mogelijk door te geven via (040) 2500 130. De meeste storingen 
kunnen dan nog dezelfde dag verholpen worden.

Gaat u verhuizen?
U kunt uw verhuizing doorgeven aan de afdeling Publiekszaken van de gemeente. U ontvangt dan een tussentijdse 
eindafrekening van onder andere de afvalstoffenheffing en het rioolrecht. Laat de containers en de KCA-box (klein 
chemisch afval) leeg, schoon en zo mogelijk in een afgesloten ruimte achter. Deze horen namelijk bij het pand.  
Laat ook de gemeentepas in het pand achter voor de nieuwe bewoners.

Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD)
 
Cure Afvalbeheer zamelt iedere 2 weken Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken (PBD) huis-aan-huis in. Op 
de afvalkalender, kijk op https://www.cure-afvalbeheer.nl/afvalkalender/, kunt u zien wanneer de afvalzakken in uw straat 
worden opgehaald. U kunt de volle afvalzakken op de inzameldag voor 7.30 uur op de gebruikelijke plaats van de groene of 
grijze container aanbieden. Mensen met een ondergrondse afvalcontainer kunnen de zakken aanbieden op de ophaaldag 
(zie afvalkalender) in de nabijheid van de ondergrondse afvalcontainer (niet op de metalen plaat). Zakken mogen niet 
eerder aan de weg worden gezet dan op de ophaaldag. De plastic zakken voor het PBD-afval worden gratis verstrekt bij het 
gemeentehuis in Geldrop, bij de milieustraat aan het Industriepark 8 en bij de informatiebalie van Albert Heijn, Nettorama, 
Jumbo (Geldrop) en de Plus (Mierlo).
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Milieustraat

De milieustraat is gevestigd aan het Industriepark 8 in Geldrop en is geopend van maandag tot en met vrijdag van 13.00-
17.00 uur en op zaterdag van 10.00-16.00 uur. Voor vragen over de milieustraat kunt u contact opnemen met Cure via (040) 
2500 130.

Tarieven Milieustraat Geldrop-Mierlo 2020 Bezoek  
1 t/m 6

Bezoek  
7 t/m 11 

Vanaf  
12e bezoek

Categorie 1 
Wit en bruingoed (wasmachines, koel-,vrieskasten, televisies bijvoorbeeld), kada-
vers van kleine huisdieren, asbest tot 35m2, afgewerkte olie (max. 5 liter), klein 
chemisch afval (medicijnen, lampen, batterijen, verf, basen, zuren), retourglas 
(flessen bijvoorbeeld), vlakglas, papier, karton, textiel, schoeísel, kringloopgoede-
ren, ferro/non-ferro metalen, kunststof flacons, (harde) plastics, drankenkartons, 
frietvet of -olie, luiers, banden van een personenauto (maximaal 4 stuks), piep-
schuim. 

gratis gratis gratis

Categorie 2 
A en B hout (onbewerkt of geschilderd hout), grond (niet chemisch verontreinigd), 
groenafval, fijn restafval, gips, vloerbedekking 

   

tot 0,1 m³ € 4 € 8 € 16

van 0,1 m³ tot 1 m³ € 10 € 20 € 40

van 1 m³ tot max 2 m³ € 20 € 40 € 80

Categorie 3 
Bouw- en sloopafval; puin (schoon/vuil); dakleer, C-hout (geïmpregneerd hout), 
grof restafval (o.a. meubilair, matrassen, vervuilde isolatie/piepschuim)

   

tot 0,1 m³ € 4 € 8 € 16

van 0,1 m³ tot 1 m³ € 20 € 40 € 80

van 1 m³ tot maximaal 2 m³ € 40 € 80 € 160

Vuilniszak (per stuk, maximaal 2) 
Maximaal 40 liter met huishoudelijk restafval. Dit bedrag komt bovenop de prijs 
genoemd voor ander afval dat tegelijk wordt aangeboden.

€ 4 € 4 € 4
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Met gemeentepas toegang tot milieustraat
Om toegang te krijgen tot de milieustraat, heeft ieder huishouden in de gemeente een gemeentepas ontvangen. Bewoners 
van nieuwbouwwoningen kunnen de pas aanvragen bij Cure. Dit pasje bevat alleen uw adresgegevens en wordt bij de 
poort gescand en opgeslagen in een computer. Op deze manier krijgen alléén mensen toegang tot de milieustraat die 
afvalstoffenheffing in onze gemeente betalen. Als u het pasje kwijt bent geraakt, kunt u via Cure een nieuwe gemeentepas 
aanvragen. Uw oude pas wordt dan meteen geblokkeerd, zodat anderen hiervan geen misbruik kunnen maken. Een nieuwe 
pas kost € 15,-. U ontvangt hiervoor een rekening van de gemeente. Als u een nieuwe bewoner bent en u vraagt binnen 6 
weken nadat u op het nieuwe adres bent ingeschreven een pas aan, wordt deze gratis verstrekt. 

U kunt bij de milieustraat alleen met uw pinpas betalen. Neem uw gemeentepas en identiteitsbewijs mee bij elk bezoek aan 
de milieustraat. 

Asbestplaten
Asbest- en eternietplaten tot maximaal 35 m2 kunt u gratis inleveren op de milieustraat. U moet dit minimaal een dag voor 
uw bezoek melden bij Cure via (040) 2500 130. Het kan zijn dat de asbestcontainer juist op dat moment wordt geleegd. 
Asbest moet dubbel verpakt worden in een dik plastic folie (minimaal 0,02 mm dik, verkrijgbaar bij de bouwmarkt) met de 
naden goed omgevouwen en dichtgeplakt. Onverpakt of niet goed verpakt asbest wordt niet aangenomen in verband met 
de veiligheid. Het inpakken van asbest op de milieustraat is niet toegestaan.

Oud papier
U kunt uw oud papier en karton in een kartonnen doos of gebundeld met een touw op de ophaaldag aan de straat zetten.  
U kunt de ophaaldagen checken via de afvalkalender of de app. Als u het oud papier en karton op een andere manier 
aanbiedt, bijvoorbeeld los of in een plastic zak, loopt u kans dat het oud papier en karton niet worden meegenomen. Als u 
een keer erg veel papier heeft en u niet kunt wachten tot de volgende ophaaldag, kunt u het papier gratis inleveren bij de 
milieustraat aan het Industriepark in Geldrop. De meeste bewoners in de hoogbouw hebben verzamel-  of ondergrondse 
papiercontainers, waarin het oud papier kan worden gedeponeerd. De lediging van deze containers is wekelijks. 

Kringloopwinkel

Alle huisraad die nog geschikt is om hergebruikt te worden, kunt u kosteloos laten ophalen door kringloopbedrijf Het Goed 
aan het Emopad. U maakt dan een afspraak via telefoon (040) 238 71 00.

Grof huishoudelijk afval
Als u het grof huishoudelijk afval niet zelf naar de milieustraat kunt brengen, kan Cure dit bij u thuis ophalen. U kunt hiervoor 
een afspraak maken via (040) 2500 130. De kosten hiervoor bedragen € 40,- en moeten vooraf door u betaald worden aan 
Cure. Onder grof huishoudelijk afval wordt al het afval verstaan dat niet in uw grijze container past (bv meubilair). 

Verder gelden de volgende voorwaarden:
• Afval dat u als grof afval aanbiedt, mag niet langer en breder zijn dan 50 x 50 x 150 centimeter en mag maximaal  

25 kilo wegen.
• Per keer mag er maximaal 2 m3 worden aangeboden.
• Al het grof huisvuil moet goed worden gebundeld, per keer mag u vier bundels aanbieden.
• Bij het grof huisvuil mag géén puin, zand, glas, electrische apparaten, chemisch afval of tuinafval zitten.
• Afval dat in de grijze container past, moet u hierin aanbieden. 
• Asbest- of eternietplaten horen niet bij grof huishoudelijk afval. Dit controleert de milieuwachter.

Frituurvet
U kunt frituurvet of -olie gratis afgeven op de milieustraat. Cure kan uw frituurvet of -olie gratis bij u thuis ophalen. U maakt 
hiervoor een afspraak via (040) 2500 130.
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Klein chemisch afval
Het klein chemisch afval (KCA) wordt op verzoek gratis bij u thuis opgehaald. U kunt hiervoor contact opnemen met Cure 
via (040) 2500 130. Vervolgens maken zij met u een afspraak wanneer het KCA wordt opgehaald. Dit gebeurt altijd binnen 
14 dagen. Zorgt u er wel voor dat u thuis bent op het afgesproken tijdstip. Het is namelijk verboden om KCA onbeheerd op 
straat te zetten. U kunt het KCA ook gratis inleveren bij de milieustraat.
 
De rijksoverheid heeft een lijst vastgesteld, waarop is aangegeven welke producten onder KCA (klein chemisch afval) 
vallen: 

• accu’s en batterijen
• benzine
• bestrijdingsmiddelen / insecticiden
• etsvloeistoffen als salpeterzuur en zwavelzuur 
• gootsteenontstopper (natriumhydroxide, zwavelzuur)
• injectienaalden
• kwikschakelaars (bijvoorbeeld niet-digitale verwarmings-thermostaten)
• kwikthermometers (vanwege het giftige kwik)
• lampenolie
• medicijnen
• motorolie, afgewerkte olie en remolie, oliefilters
• ontwikkelaar en fixeer voor foto’s
• petroleum
• spaarlampen, tl- en ledlampen
• verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen
• verfproducten als terpentine, thinner, afbijtmiddel, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder en wasbenzine
• zoutzuur

Bovenstaande producten mogen dus niet bij het huishoudelijk afval worden gestopt, maar moeten apart worden ingeleverd 
in de KCA-Box (klein chemisch afval). Heeft u geen KCA-Box dan kunt u deze gratis aanvragen bij Cure via (040) 2500 
130. Voor injectienaalden geldt dat u hiervoor een apart verzamelbakje kunt ontvangen van Cure, hiervoor belt u hetzelfde 
telefoonnummer. Het volle bakje kunt u omruilen tegen een leeg bakje.

Elektrische apparaten/koelkasten/vriezers
Alle elektrische apparaten die nog werken of defect zijn, kunt u inleveren bij de winkel waar u een nieuw apparaat koopt. 
Koelkasten en/of vriezers kunt u (gratis) laten ophalen door kringloopbedrijf Het Goed, telefoon (040) 238 71 00. Ook kunt 
u alle elektrische apparaten gratis inleveren op de milieustraat. Vergeet u niet om eventuele batterijen uit het apparaat te 
halen? Deze kunnen namelijk spontaan ontbranden.

Textiel en schoenen
Textiel en schoeisel deponeert u in de textielcontainers, die verspreid door de gemeente staan. U mag ook kapotte kleding, 
gordijnen, beddengoed, knuffels en schoenen in de kledingcontainers deponeren. Bied het textiel in gesloten zakken aan 
om het schoon en droog te houden. Dat geldt ook voor accessoires zoals tassen en riemen. Deze mogen ook in de 
kledingcontainers. Ook kunt u het (gratis) inleveren bij de milieustraat en bij kringloopbedrijf Het Goed aan het Emopad. 

Incontinentiemateriaal 
Incontinentiemateriaal kunt u gratis bij de milieustraat inleveren. Als dit voor u niet mogelijk is, kunt u een gedeeltelijke 
kwijtschelding in de kosten aanvragen. Stuur uw brief met aanvraag en bewijsstuk (bijvoorbeeld brief van huisarts, internist 
of leverancier materialen) naar:
 
Dienst Dommelvallei 
Afdeling Belastingen 
Postbus 60 
5730 AB Mierlo
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Glas
Het glas wordt gescheiden in drie kleuren: bruin, groen en transparant/wit glas. Deze afvalsoort kunt u deponeren in de 
glascontainers die verspreid door de gemeente staan (vaak bij supermarkten), maar ook naar de milieustraat brengen. Vlak 
glas (gebroken ruiten, spiegels) kunt u gratis bij de milieustraat aanbieden. 

Snoeihout
Het snoeihout wordt niet aan huis opgehaald. U kunt het snoeihout aanbieden bij de milieustraat. 

Kadavers
Bewoners mogen dode honden en katten gratis afgeven bij de milieustraat. U kunt ze ook, tegen betaling, brengen bij de 
dierenartsen.

Meer informatie
Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van Cure via www.cure-afvalbeheer.nl. Heeft u een vraag, opmerking of klacht 
over de afvalinzameling? Neem dan contact op met de Cure klantenservice via klantenservice@cure-afvalbeheer.nl of bel 
naar (040) 25 00 130.

Geldrop-Mierlo 2021. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.


