ANSÖKAN ÅVC-KORT – Verksamhet
Ansökan skall fyllas i av firmatecknare eller av den auktoriserad person. 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.
Företags-, Bolagsnamn

Organisationsnummer

Postadress

Postnummer och ort

Telefon

Mobil

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer och ort

□ Nyansökan

□ Ersättningskort

□ Extrakort

□ Glömt ta med

Har ej kort sedan tidigare

Vid förlust av tidigare utställt kort

Antal: ____ st.

kort

Villkor för ÅVC-kort Verksamhet
Verksamhetens organisationsnummer måste anges i ansökan för att den ska kunna beviljas. ÅVC-kortet får
användas av alla verksamhetens medarbetare. Ett kort per verksamhet är avgiftsfritt, ytterligare kort kostar för
närvarande 100 kr exkl. moms. Verksamheter och företag debiteras en kostnad på 200 kr exkl. moms per besök
vilka faktureras i efterskott. Betalningsvillkor 30 dagar. Besöksavgifter faktureras till uppgiven företagsadress.
Vid eventuell nedläggning av företaget ska detta anmälas till Kundcenter, Ale kommun, tel. 0303-33 00 00.
Förlorat kort ersätts mot gällande avgift.
Kortet får endast användas av anställda i företaget. Endast fordon med en tjänstevikt på max 3,5 ton får besöka
återvinningscentralerna. Vid större mängder verksamhetsavfall (t ex byggavfall och schaktmassor), eller vid
farligt avfall, hänvisar vi till företag i avfallsbranschen. Med ÅVC-kortet får verksamheten tillgång till
återvinningscentralerna i Ale, Göteborg, Partille, Lerum, Mölndal, Härryda och Kungsbacka.

Övrig information
Eventuell förlust av kort anmäls snarast till Kundcenter, Ale kommun, tel. 0303-33 00 00. Nytt kort debiteras för
närvarande med 100 kr exkl. moms. 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 för verksamheter 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
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