ANSÖKAN ÅVC-KORT – Hushåll
Ansökan skall fyllas i av den person som står för tjänsten hos renhållningsenheten. Hyresgäster hos
fastighetsbolag/boende i bostadsrätt fyller dock även i namn på hyresvärd/BRF. Vänligen texta tydligt. I de fall
en ansökan är oläslig eller felaktigt ifylld kommer handläggning inte att ske. Ansökan skickas till: Kundcenter,
Ale kommun, 449 80 ALAFORS.
Namn

Personnummer

Postadress

Postnummer och ort

Telefon

Mobil

Fastighetsbeteckning/Lägenhetsnummer

Hyresvärd/BRF/Samfällighet

□ Nyansökan

□ Ersättningskort

□ Extrakort

Har ej kort sedan tidigare

Vid förlust av tidigare utställt kort

□ Glömt ta med

Antal kort som kort
söks: ____ st.

Villkor för ÅVC-kort Hushåll
Hushåll i Ale kommun
Kortet är knutet till hushållet och får enbart användas av personer i samma hushåll. Kortet får ej överlåtas. Ett
kort per hushåll är avgiftsfritt, extra kort kostar för närvarande 125 kr inkl. moms. Vid missbruk spärras kortet.
Förlorat eller skadat kort ersätts mot gällande avgift.
10 fria besök – sedan debitering
Med ÅVC-kortet får ditt hushåll 10 fria besök per kalenderår på återvinningscentralerna i Ale, Göteborg, Partille,
Lerum, Mölndal, Härryda och Kungsbacka. Dina besök lagras på kortet och from besök 11 faktureras du 250
kronor inkl. moms/besök. Behåll kortet, det laddas med nya fribesök varje nytt kalenderår.

Kortinnehavaren ansvarar själv för att hålla reda på antal gjorda besök.
Farligt avfall samt avfall med producentansvar får lämnas gratis
Har du enbart med dig farligt avfall eller sådant som omfattas av producentansvar kontaktas personalen för fritt
besök. El- och elektronik, förpackningar (plast, metall, papper, glas), tidningar, kyl och frys samt övriga vitvaror
omfattas av producentansvar.
Övrig information
Förlust av kort anmäls snarast till Kundcenter, Ale kommun, 0303-33 00 00. Förlorat/skadat kort ersätts mot
gällande avgift. Renhållningen kan utan föregående meddelande ändra villkoren för kortet.

Underskrift
Jag intygar att de uppgifter som jag lämnat för att få Ale kommuns ÅVC-kort är korrekta och fullständiga.
Jag har tagit del av de villkor som gäller och förbinder mig att följa dessa vid besök på återvinningscentralerna.
ÅVC-kortet är en värdehandling och skall förvaras säkert.

Datum

Namnteckning

Namnförtydligande
Ale kommun, sektor samhällsbyggnad • 449 80 Alafors • 0303 33 00 00 • kundcenter@ale.se • www.ale.se

