Helårstömning

Sommartömning

Stugområde

Faktura direkt

ANSÖKAN ÅTERVINNINGSKORT PRIVAT

Kundnummer/Lägenhetsnummer

Namn

Personnummer

Postadress

Postnummer

Telefon

Mobil

Faktureringsadress (om annan än ovan)

Postnummer

Ort

Ort

Kortet skickas till faktureringsadress om inget annat är
överenskommet

VILLKOR FÖR ÅTERVINNINGSKORTET
Hushåll med mantalsskrivningsadress i Varbergs kommun eller Falkenbergs kommun

Endast ett kort per hushåll, kortet är personligt men får användas av andra i hushållet. Förlorat kort ersätts mot
gällande avgift. Jag är medveten om att mina personuppgifter kommer att kunna användas enligt PUL. Om uppgifter
om någon enskild person förs in i ett kommunalt personregister så är det behandling av personuppgifter i PUL:s
mening.

15, 8 eller 6 besök – eller faktura direkt

Med Återvinningskortet får du 15, 8 eller 6 besök per kalenderår på återvinningscentralerna om du bor i Varbergs
kommun eller Falkenbergs kommun, annars betalar du direkt. Dina besök lagras på kortet och när du nyttjat alla dina
besök faktureras du enligt gällande taxa för varje ytterligare besök. Behåll kortet, det laddas med nya besök varje
kalenderår. Tänk på att kortet är en värdehandling. Om du flyttar från din kommun men fortsätter besöka våra
återvinningscentraler blir du fortsättningsvis debiterad för varje besök.

Allmänna bestämmelser på återvinningscentralerna ska följas

Eventuell förlust av kort anmäls snarast till VIVAB:s Kundtjänst 0757-27 40 00.
VIVAB kan utan föregående meddelande ändra villkoren för kortet.
Antalet medgivna besök per år kan ändras.
Taxan beslutas av Falkenbergs kommunfullmäktige varje år och där regleras villkoren i detalj.
VIVAB
Box 110
311 22 Falkenberg.
Besöksadress: Åkarevägen 10.
E-post: vivab@vivab.info
vH

UNDERSKRIFT
Ort och datum

Namnteckning
Namnförtydligande

Ifylles av personalen
 Ombudets personnummer
 Godkänd fullmakt

 Körkort
 Fotoleg

Jag intygar att de uppgifter jag lämnat för att få Återvinningskortet är korrekta och fullständiga. Jag har tagit del av de
villkor och regler som gäller för denna ansökan och förbinder mig att följa dessa vid besök på återvinningscentralerna.
Återvinningskortet är en värdehandling och ska förvaras säkert.

