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Tiliasiakkuuden hakeminen 
 

Yksityisasiakkaat voivat maksaa jätekuormansa Kymenlaakson Jäte Oy:n jäteasemilla 
pankkikortilla tai luottokortilla. Poikkeustapauksessa asiakkaan on mahdollista hakea 
laskutusvaihtoehtoa täyttämällä ja allekirjoittamalla oheinen tiliasiakashakemus ja 
toimittamalla se Kymenlaakson Jäte Oy:n laskutukseen: 
 
Kymenlaakson Jäte Oy / Laskutus  
Ekokaari 50 
46860 Keltakangas 
 
Vaihtoehtoisesti täytetyn ja allekirjoitetun hakemuksen voi skannata ja lähettää 
sähköpostitse laskutus@kymenlaaksonjate.fi. Otsikkokenttään: ”Yksityisasiakkaan 
tiliasiakkuushakemus”. 
 
Tilin avaamisen yhteydessä jokaiselta uudelta asiakkaalta tarkistetaan luottotiedot. 
 
Tilin avaamisen yhteydessä asiakkaalta tarvitaan ainakin seuraavat tiedot: 

• Asiakkaan nimi 
• Laskutusosoite 
• Puhelinnumero 
• Syy tiliasiakkuuden hakemiselle 

 
Laskutus 
Jäteasemien laskutus tehdään kuukausittain kuluvan kuukauden lopussa. Lasku 
lähetetään siihen osoitteeseen, joka on mainittu laskutusosoitteeksi. Huomautusaika 
on 8 päivää laskun saapumisesta. Mikäli laskussa on virheitä, otetaan yhteys 
Kymenlaakson Jäte Oy:n laskutukseen p. 05 744 3431. 
 
Maksuehdot 
Tiliasiakkaaksi liittyessään asiakas hyväksyy Kymenlaakson Jäte Oy:n maksuehdot: 

• Laskutuslisä on 6,20 € 
• 14 päivän netto, muistutus 5,00 € 
• Viivästyskorko 7,5 % 
• Mikäli laskussa on virheitä, otetaan yhteys Kymenlaakson Jäte Oy:n 

laskutukseen 05 744 3431. Huomautusaika on 8 päivää laskun saapumisesta. 
 

Perintä 
Perinnän hoitaa Lowel Suomi Oy, joka lähettää myös maksukehotukset. 
 
Osoitteenmuutokset 
Mikäli asiakastiedot kuten laskutusosoite muuttuu, asiakkaan tulee ilmoittaa siitä 
viipymättä Kymenlaakson Jäte Oy:n laskutukseen. 
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Jäteaseman yksityisasiakkaan tiliasiakkuushakemus 

Asiakas 

Laskutusosoite 

Puhelin 

Sähköposti 

Syy hakemukselle 

Tiliasiakkuusehdot 

Laskutusväli 

Maksuehto 

Muut ehdot 

Jätteenkäsittelymaksut laskutetaan kuukausittain kuluvan kuun lopussa. 

14 pv netto 

Laskutuslisä on 6,20 €. Mahdolliset huomautukset laskutuksesta on 
tehtävä Kymenlaakson Jäte Oy:lle 8 päivän kuluessa laskun saamisesta. 
Laskuvaihtoehto edellyttää myönteistä luottopäätöstä (luottokelpoisuus 
tarkistetaan). 

Lasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Mikäli 
laskua ei makseta määräajassa, erääntyneelle maksulle on maksettava 
erääntymispäivästä lähtien viivästyskorkoa 7,5 % ja asiakastili suljetaan. 

Lowell Suomi Oy lähettää erääntyneestä laskusta muistutuslaskun, 
jonka yhteydessä peritään muistutuskulut 5,00 €.  

Sitoudun noudattamaan Kymenlaakson Jäte Oy:n tiliasiakkuusehtoja. 

_____._____.20____ 

_________________________________ 
allekirjoitus 

_________________________________ 
nimenselvennys 

Palauta täytetty ja allekirjoitettu lomake postitse: 
Kymenlaakson Jäte Oy / Laskutus, Ekokaari 50, 46860 Keltakangas 
tai sähköpostitse: laskutus@kymenlaaksonjate.fi
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