
             ANSÖKAN OM KUNDKORT 
FÖRETAG 

Besöksadress Postadress Telefonväxel Hemsida  Org.nr. 
Hjortshögsvägen 1 NSR AB 042-400 13 00 www.nsr.se  556217-4580 
254 64 Helsingborg 251 89 Helsingborg  

 

OBLIGATORISKA KUNDUPPGIFTER – Var god texta 
Företag/namn Organisationsnr 

 

Adress 

Postnummer Ort 

Telefon E-post 

Faktureringssätt, välj ett alternativ 

E-faktura, ange GLN-nummer: ______________________________________________________  
Faktura via mail, ange mailadress: ____________________________________ 
 

Antal kundkort Märkning av kundkort 
 

På vilken NSR anläggning vill ni kvittera ut era kundkort? 

       Bjuv                          Helsingborg               Höganäs                   Åstorp                  Ängelholm 
 

VILLKOR FÖR KUNDKORT 
Kreditupplysning av er verksamhet kommer att göras i samband med ansökan av kundkort. 
Handläggningstiden är ca 14 dagar från det vi mottagit er ansökan. Meddelande om att ni är beviljade 
kredit kommer att skickas till den epost-adress som angetts på denna blankett. Det finns även möjlighet att 
betala med betalkort på plats. 

Kundkortet kan användas både i passersystemet på återvinningscentralerna och på återvinnings-
anläggningar med våg. Kundkortet är en värdehandling och skall förvaras säkert. Eventuell förlust av kort 
anmäls snarast till NSR och ska återlämnas när ni inte behöver det längre, kundkort@nsr.se eller  
042-400 13 00. Ersättningskort debiteras 200 kr exkl moms.  

Vid leverans till NSR:s anläggningar ska reglerna i följande dokument följas: 
1. ALBA - Allmänna bestämmelser för leverans av avfall.  
2. Ordningsregler för avfallslämnare 

Du hittar dessa dokument samt mer information om kundkortet på vår hemsida nsr.se/kundkort 

Vi har tagit del av dokumenten och åtar oss att följa dessa vid leverans till NSR:s anläggningar. Vi 
har även läst och accepterat villkoren samt intygar att uppgifterna ovan är korrekta. Vi är 
medvetna om att våra personuppgifter används och lagras enligt gällande lagstiftning. Mer 
information om personuppgifts-behandlingen finns på nsr.se/gdpr. 

Ansökan skickas till: kundkort@nsr.se eller via post till NSR AB, Kundkortsansökan, 251 89 Helsingborg 

UNDERSKRIFT   Ifylles av NSR 
Datum Ort Kundnr 

Firmatecknare Namn 
 
 

Namnförtydligande Datum 
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