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HCS Totalkundeløsning
HCS vil være bygge-, ejendoms- og entreprenør-selskabers foretrukne ”Totalleverandør”, når byggepladser
skal etableres og drives i forbindelse med projektering
og eksekvering af store såvel som mindre bygge- og
anlægsprojekter i Danmark.

Ved at indgå en ”Totalkundeløsning” med HCS opnår du
en række klare økonomiske og miljømæssige fordele,
og jo bedre byggepladsens løsning er miljømæssigt set,
desto bedre er økonomien, så det er en ren Win/Winløsning for et bygge-, ejendoms- og entreprenørselskab
at indgå i et partnerskab med HCS.

Vi kalder konceptet ”HCS Totalkundeløsning”.
Som ”Byggeplads Totalkunde” hos HCS kan du nøjes
med én ”Miljøpartner”, uanset om den aktuelle og/eller
fremtidige opgave drejer sig om den løbende håndtering
af fast- og /eller byggepladsaffald, løbende opgaver
inden for kloak- og industriservice og/eller transport,
behandling og disponering af farligt affald.
HCS er byggepladsens naturlige ”Miljøpartner”, uanset
om du er et stort og landsdækkende bygge- og entreprenørselskab, eller om du er en mindre håndværker og/
eller entreprenør, for HCS har referencerne i orden og
erfaringen inde på livet, og HCS ved, hvilke udfordringer
bygge-, ejendoms- og entreprenørselskaber står over for
med deres affald.

Økonomiske fordele:
Én stærk ”Miljøpartner”, der kan rådgive, udvikle, implementere og overvåge din ”Totalkundeløsning” for alt affald
på byggepladsen, samt sikre dig ensartet rapportering og
ét samlet grønt/miljøregnskab for alle affaldstyper, hvilket
kan anvendes i din markedsføring.
Stordriftsfordele; indsamling af affald hos 10.000 erhvervsvirksomheder; HCS driver egne Recyclinganlæg
med betydelig omsætning af papir, pap og plast; HCS
driver egne Genbrugspladser, og alt dette lagt sammen
sikrer vores kunder særdeles konkurrencedygtige og
gennemsigtige priser på affald og de genanvendelige
materialer.
Miljømæssig sikkerhed:
HCS er miljøcertificeret ”ISO 14001” og bortskaffer alt
affald efter gældende love og regler.
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Produkter og ydelser
HCS Byggeplads ”Totalkundeløsning”:
Én dedikeret byggepladskonsulent - HCS er aldrig længere væk end et opkald - ”one point of contact”.
Enhver service inden for levering, transport og/eller
tømning af containere til byggepladser samt rådgivning,
udvikling, implementering og overvågning af løsningens
miljømæssige behandling og disponering af bygge-pladsens forskellige affaldsfraktioner i et økonomisk perspektiv.
HCS er leveringsdygtig i alle typer af containere, der måtte være eller blive behov for på en byggeplads.
Alle containere mærkes med fraktionsskilt, hvorved HCS
sikrer den optimale sortering så kunden opnår den bedste afregning for byggepladsens forskellige affaldsfraktioner, hvilket tillige varetager alles miljømæssige interesser.
HCS håndterer alle typer affald, der disponeres i henhold
til affaldshierarkiet og reglerne herfor.

HCS Byggeplads ”Totalkundeløsning”
tilvalg:
Entreprenørkørsel, transport af jord, grus og sten i forbindelse med den løbende drift af byggepladsen.
Levering af jord, grus og sten fra HCS Grusgrav med
egne containerbiler, grabbiler, kærretræk og/eller sættevogne.
Adgang til HCS Genbrugsplads, Paul Bergsøes Vej 47,
2600 Glostrup, der har åbent i alle ugens syv dage.
Adgang til hurtig og effektiv levering af ydelser fra HCS
A/S Kloak- og Industriservice i forhold til at sikre den
daglige og løbende drift af byggepladsen.
Adgang til at trække på HCS A/S Miljøentreprise, der
håndterer olie- og jordforureningssager dagligt, og som
således vil kunne tilkaldes med kort varsel, såfremt dette
vurderes nødvendigt af hensyn til den fortsatte drift af
byggepladsen.

Leveringssikkerhed - HCS ved, at en byggeplads skal
være i drift konstant, og derfor står HCS altid ”standby”.
Kundebestemt fleksibilitet i forbindelse med muligheder
for bestilling af tømninger.
HCS A/S Transport & Spedition er en danskejet international transport- og miljøvirksomhed med en omsætning i 2011 på ca. 1.5 mia. kr.
HCS A/S er miljøcertificeret efter ISO 14.001.2004 og er Danmarks erhvervslivs landsdækkende miljøpartner, idet HCS kombinerer høje miljømæssige standarder med
økonomiske sunde landsdækkende totalløsninger inden for afhentning, transport, logistik og disponering af Danmarks erhvervslivs affald; om det er fast affald, flydende affald,
bioaffald eller farligt affald for vore ca. 10.000 daglige erhvervs- og industrikunder, som vi sætter en ære i at servicere med engagement, ansvarlighed, præcision og kvalitet.
HCS driver egne genbrugs- og recycylinganlæg strategisk placeret i Danmark og kan således sikre dig som kunde den bedste affaldsløsning.
Se mere på www.hcs.dk.

HCS A/S Transport & Spedition
Driftsafdelinger i Danmark: Sjælland: 43 42 41 00 • Jylland: 86 40 70 88 • Fyn: 66 16 90 55
HCS A/S Transport & Spedition, Hvissingevej 100, 2600 Glostrup CVR nr. 71145816

