Tak fordi du har bestilt en container eller en Junkbag
Der er visse ting som du skal være opmærksom på, så det hele
forløber som planlagt og uden ekstra omkostninger for dig.
1. Indholdet
Det er vigtigt at være opmærksom på, at det du fylder i din container eller i din Junkbag stemmer overens
med, hvad du har bestilt ift. sorteringsguiden. Hvis din container fyldes op med andet affald end det du har
bestilt den til, så vil affaldet blive omklassificeret og du vil så komme til at betale for den pågældende nye
fraktionstype, som kan være dyrere. Det er også vigtigt at du ikke læsser din container eller Junkbag op over
kanten eller læsser flere ton i end der er tilladt, da det også kan betyde ekstra udgifter for dig. Vægtgrænsen
på de forskellige containere kan du se på vores webside.
Link: Sorteringsguide for Containere
Link: Sorteringsguide for Junkbags

2. Fri adgang til afhentningsstedet
Det er vigtigt at vores lastbiler på afhentningsdagen har uhindret adgang til din container eller
Junkbag. Det er ligeledes meget vigtigt at intet står i vejen foran containeren eller at din
Junkbag står således at vi kan nå den med kranen. Tag her højde for eventuelle lavt hængende el-ledninger.
Hvis vi ikke kan komme til din container eller Junkbag vil du desværre skulle betale for denne fejlkørsel, da
den tager tid og har omkostninger for os.

3. Tilladelser på offentlig vej
Hvis din container skal stå på offentlig vej, så kræves det i visse områder at du betaler for en
”parkeringstilladelse”. Tilladelsen kan Junkbusters oftest hjælpe dig med at skaffe.
Hvis du har en byggeplads på offentligvej kan du leje ”det offentlige areal” til skurvogn mm.
og derinde kan containeren så stilles.

Fyld korrekt op og undgå ekstra omkostninger!
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