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Online kan du selv til enhver tid tilmelde din virksomhed
som pluskunde, men vi kan også starte tilmeldingen for
dig. Det kræver blot, at du beder personalet på genbrugspladserne eller i administrationen om det. Du skal herefter selv færdiggøre tilmeldingen. En mail med nærmere
instruktioner vil fortælle dig hvordan.

Alle former for køretøjer under 3.500 kg
kan tilføjes pluskundeordningen.

AffaldPlus
Ved Fjorden 20
4700 Næstved
Tlf. 5575 0800
pluskunde@affaldplus.dk
www.affaldplus.dk/pluskunde
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Kontakt os, hvis du har spørgsmål.
Vi hjælper meget gerne!
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I 2020 koster det 159,- ekskl. moms
pr. besøg, når en virksomhed benytter
genbrugspladsen. Herudover betales
særskilt for farligt affald.

Du kan læse mere på www.affaldplus.dk/pluskunde, hvor
du også finder vores svar på en række af de oftest stillede
spørgsmål.
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Vi kan starte tilmeldingen

Giv din virksomhed en lang
række fordele i hverdagen

Virksomheder på genbrugspladserne

Ved indkørsel på AffaldPlus’ genbrugs- og haveaffaldspladser
fotograferer og registrerer vi alle bilers nummerplader - bl.a.
for at kunne skelne, om der er tale om en privat- eller en
firmabil. Alle virksomheder skal nemlig betale, hver gang de
benytter vores genbrugs- og haveaffaldspladser. I 2020 er
prisen 159,- ekskl. moms pr. besøg.

Bliv pluskunde

Som pluskunde kan du nemt og hurtigt komme af med virksomhedens affald på genbrugspladsen. Du skal ikke bruge
tid på betaling, da vi helt automatisk sender en elektronisk
faktura til virksomhedens digitale postkasse én gang om
måneden.
Online kan du følge alle virksomhedens indkørsler, da de er
synlige med det samme. Du kan tilføje din egen note til den
enkelte indkørsel og dermed få et godt overblik, fx med henblik på viderefakturering.
Aflevering af farligt affald skal betales særskilt, og som
pluskunde bliver betalingen heraf blot en del af din månedlige faktura.

Dine fordele som pluskunde
På pladsen
+ Nem og hurtig aflevering af virksomhedens affald
+ Hurtig afregning ved aflevering af farligt affald
+ Erhvervskøretøj uden digitalt, læsbart registreringsnummer kan nemt betale via scanning af pluskort, som
udleveres efter tilmelding
+ Ved henvendelse til personalet kan pluskunder med
entydigt, privat affald i en firmabil fritages for betaling
Foran skærmen
+ Elektronisk faktura én gang om måneden til virksom
hedens digitale postkasse
+ Se oversigt over alle indkørsler med det samme
+ Tilføj egen note til indkørslen, fx med henblik på viderefakturering
+ Oversigter over indkørsler gør det nemmere at dokumentere affaldshåndtering over for myndigheder og
kunder
+ Se oversigt over varekøb samt evt. udskrive kvittering
+ Tilføje køretøjer til et specifikt p-nummer*

Sådan tilmelder du din virksomhed

1. Gå ind på www.affaldplus.dk/pluskunde
2. Klik på tilmeldingslinket
3. Du bliver guidet gennem tilmeldingen på virk.dk
Du skal bruge følgende:
• Virksomhedens digitale signatur (Nem-ID)
• Virksomhedens CVR-nummer
• Det p-nummer*, som tilmeldingen omhandler
(evt. flere)
• Registreringsnummer/navn på de køretøjer,
virksomheden ønsker tilmeldt, hvis der er tale om
biler, som ikke er ejet af det pågældende p-nummer
• Oplysninger på kontaktperson (navn, mail, tlf.)
*P-nummer er et 10-cifret nummer, som tildeles hver fysisk
adresse, hvor der drives virksomhed. Der kan derfor være ét
eller flere p-numre under samme CVR-nummer.

Det er gratis at blive pluskunde!

