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HCS Totalkundeløsning
HCS har for at imødekomme hoteller & restaurationers stigende behov for - på en miljømæssig forsvarlig og samtidig økonomisk rentabel
måde - at kunne bortskaffe alt det affald, der
opstår i forbindelse med driften, indført et landsdækkende affaldshåndteringskoncept.
Konceptet hedder
”HCS HoReCa Totalkundeløsning”
Som ”HCS HoReCa Totalkunde” hos HCS kan du nøjes
med én ”Miljøpartner”, uanset om det drejer sig om den
løbende håndtering af fast- og /eller flydende affald, fortroligt affald, mad/bio affald og/eller farligt affald.
HCS er hoteller & restaurationers naturlige ”Miljøpartner”,
uanset om du er en stor lands-dækkende hotel- og
restaurationskæde, eller om du er en mindre restaurant/
café, for HCS har referencerne i orden og erfaringen inde
på livet og HCS ved, hvilke udfordringer hoteller & restaurationer står over for med deres affald.

Ved at indgå en ”Totalkundeløsning” med HCS opnår du
en række klare økonomiske og miljømæssige fordele, og
jo bedre hotel og/eller restaurationens affaldsløsning er
miljømæssigt set, desto bedre er økonomien også, så
det er en ren Win/Win- løsning for kunden at indgå i et
partnerskab med HCS.

Økonomiske fordele
Én stærk ”Miljøpartner”, der kan rådgive, udvikle, implementere og overvåge din ”Totalkundeløsning” omfattende
alt det affald din virksomhed genererer, samt sikre dig
ensartet rapportering og ét samlet grønt/miljøregnskab for
alle affaldstyper, hvilket du kan anvende markedsføringsmæssigt.

Stordriftsfordele
Daglig indsamling af affald hos 200.000 husstande og
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 alt affald samt alle 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
Som din ”Miljøpartner” varetager vi alle
miljøopgaver for dig; hurtigt og effektivt:
HCS håndterer alle typer affald, og alt affald disponeres
i henhold til affaldshierarkiet, hvilket sikrer den optimale
genanvendelse eller energiudnyttelse.
Vi hjælper dig bl.a. med følgende:
• Afhentning af det almindelige affald.
• Vi sørger for de bedst mulige priser for de
genanvendelige materialer, papir, pap og plastic.
• Vi afhenter dit mad/bioaffald samt fritureolie, og sørger
for, at affaldet hos vores samarbejdspartnere
omdannes til biodiesel, biogas eller gødning til marker.
• Farligt affald bortskaffes så skånsomt for miljøet, som
muligt.
• Flasker og glas sikres genanvendelse.
• Sugning/rensning af fedtudskiller.
• Sugning/rensning af olieudskiller.
• Akutte slamsugningsopgaver.
• Akutte affaldsafhentninger.
• Løbende rapportering og overvågning for at sikre, at
affaldsløsningen altid er ”up to date”.

HCS HoReCa ”Totalkundeløsning”:
Din dedikerede Hotelkonsulent er aldrig længere væk
end et opkald, så kunden har ”one point of contact”.
Vi gør en ære i at kende vore kunder for at kunne yde
den optimale rådgivning og service, og vi holder gerne
seminarer m.v. for kunders medarbejdere.
Alle containere og affaldsbeholdere mærkes - ved kilden
- med fraktionsskilt, hvorved HCS sikrer den optimale
kildesortering.
Vores kæphest er kildesortering, for jo bedre sortering,
desto bedre genanvendelse, desto bedre økonomi.
HCS leverer enhver tænkelig service inden for affaldsløsninger, og HCS vil gøre det nemt for kunden at få sit
affald disponeret.
Et yderligere vigtigt element i HCS HoReCa ”Totalkundeløsning” er den grundige rådgivning, som HCS’s erfarne
konsulenter yder vore kunder, for vores erfaring bidrager
til at skabe gennemsigtige løsninger for kunderne, således at HCS’s kunder kan bruge tiden på at drive deres
forretning og overlade skraldet til HCS

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.
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