
Tilaan kpl asiakaskortteja.

Asiakkaan perustiedot
Yrityksen nimi Y-tunnus

Postiosoite Postinro ja -toimipaikka

Laskutusosoite Postinro ja -toimipaikka

Yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero Asiakkaan viite (enint. 20 merkkiä)

Verkkolaskuosoite Operaattori Välittäjän tunnus

Jätteenkuljetukseen käytettävän ajoneuvon tiedot (Täytä, jos haluat rajata asiakaskortin/-kortit ajoneuvokohtaiseksi/-kohtaisiksi)

Rekisteritunnus

Omamassa (t) Kantavuus (t)

  Kuorma-auto    Vaihtolava-auto    Perävaunuyhdistelmä  

  Puoliperävaunuyhdistelmä    Säiliöauto    Muu, mikä? 

Tiedot jätteestä (Täytä, jos haluat rajata asiakaskortin/-kortit esim. työmaa-/projektikohtaiseksi/-kohtaisiksi)

Jätteen alkuperä (katuosoite) HSY:n projektinumero

Jätteen alkuperä (kunta)

  Helsinki           Espoo           Vantaa           Kauniainen           Kirkkonummi           Muu, mikä? 

Punnituksen viite esim. työnumero (enint. 20 merkkiä)

  Maa- ja kiviaines           Rakennus- ja purkujäte           Pilaantunut maa         

  Muu jäte, mikä?

HSY:n erätunnus:

Työmaan yhteyshenkilö Puhelinnumero

Jätteen toimitusaika               Alkamispäivä                              Päättymispäivä

HSY tekee asiakkaalle tämän hakemuksen/sopimuksen nojalla tarvittavan määrän asiakaskortteja. Korttien lisätilaukset tekee asiakas 
tai valtuuttamansa, kirjallisesti. Asiakas päättää, kenelle haluaa korttinsa HSY:ltä luovutettavan. HSY luovuttaa asiakaskortin/-kortit 
vastaanottajan allekirjoitusta vastaan, henkilöllisyyden tarkistamisen jälkeen.

Haluan, että HSY luovuttaa korttini

  Minulle            Seuraaville erikseen määräämilleni (tietty/tietyt rekisterinumero/-t tai henkilö/-t)

               

  Sille, joka toimittaa jätettä Ämmässuon ekoteollisuuskeskukseen yrityksemme lukuun    

Sitoudun ilmoittamaan HSY:lle ennen bruttopunnitusta, mikäli tuon jätettä muusta kuin yllämainitusta alkuperäosoitteesta tai tuon muuta 
kuin yllämainittua jätelajia.

  Olen tutustunut asiakaskortin sopimusehtoihin.                                                         Valtakirja toimitettu sähköisesti         Valtakirja ohessa

Päiväys Allekirjoitus ja nimenselvennys Allekirjoittajan työnantajan Y-tunnus

Ämmässuon ekoteollisuuskeskus

Asiakaskortin hakemus
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https://www.hsy.fi/fi/yhteisollejayritykselle/jatehuolto/jatteidenvastaanottopalveluyrityksille/ammassuo/Sivut/Asiointi.aspx
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