Tilmelding til Dansk Retursystems indsamling af engangsemballager
For at tilmelde din virksomhed til Dansk Retursystem indsamlingsordning, skal du udfylde dette skema og sende det til Dansk
Retursystem pr. brev eller på fax. Så snart vi har registreret din tilmelding, sender vi et tilmeldingsbevis.
Kontaktoplysninger
Virksomhed

EDI-nummer (evt.)

Adresse

Kontaktperson

Postnr./ by

Telefon/ Mobilnummer

CVR-nr./SE nr.

Fax

Overtagelsesdato ved ejerskifte

E-mail

Ved personligt ejet virksomhed skal oplyses navn på ansvarlig
ejer:

Ved personlig ejet virksomhed skal oplyses cpr.nr. på ansvarlig ejer:

Bankoplysninger
Reg.nr.

Kontonr.

Hvilken kategori tilhører din virksomhed?
DAGLIGVAREBUTIKKER

Sæt kun
et kryds

Antal
engangsemballager i
løbet af 4 uger:

Varehuse og store supermarkeder (> 1 million emballager retur pr. år)
Store og mellemstore supermarkeder (> 600.000 emballager retur pr. år < 1.
million emballager retur pr. år)
Små supermarkeder og discountbutikker (> 350.000 emballager retur pr. år <
600.000 emballager pr. år)
Små supermarkeder og discountbutikker (< 350.000 emballager retur pr. år)
Kiosker, minimarkeder, tankstationer m.m.
Øvrige
HOTEL- OG RESTAURATIONSBRANCHEN
Hotel, kro eller konferencecenter
Restaurant
Cafeteria, Cafe, Værtshus, Bodega
Diskotek, natklub eller bar
Øvrige – herunder festivaler, byfester, sportsstævner
LIBERALE OG ØVRIGE ERHVERV
Kontorvirksomhed, herunder fx advokatfirmaer, konsulentbureau, ITvirksomheder
Butikker (ikke udsalg af dagligvarer, men fx tekstiler, byggematerialer m.m.)
Kantine
Catering eller Diner Transportable
Pizzaria, sandwich- eller grillbar
Øvrige skriv venligst type:
Forbliver alle pantbelagte emballager i virksomheden?

JA

NEJ

Dåser og engangsflasker til pantbelagte drikkevarer (engangsemballage kendes på pantmærket – Pant A, B eller Pant C)
Sæt kryds ud for de typer engangsemballager du ønsker, at vi skal afhente:
Dåser

Plastikflasker

Glasflasker

Bemærk, du betaler pant for de sække, der bruges til indsamling af engangsemballager. Panten udgør 5 kr. ekskl. moms pr. sæk.
Afhentning kan starte i løbet af en til to uger efter, vi har registreret din tilmelding. Hvis der er tale om større mængder glasflasker, kan
Dansk Retursystem tilbyde indsamling i hel- og halvpalller i stedet for sække. Panten på paller udgør 500 kr. ekskl. moms.
Underskrift
Undertegnede ønsker at tilmelde ovennævnte virksomhed til Dansk Retursystems indsamlingsordning:
Stempel

Dato

Navn (med blokbogstaver)

Underskrift (stillingsfuldmagt)

