Volledige feature lijst Afvalmelding
FREE

BASIC

STANDARD

PRO

7 dagen

1 jaar

7 jaar

€ 495,-

€ 1.995,-

€ 4.995,-

Gebruik Grip app
Materieelbeheer
Vraag en aanbod*
Digitaal archief toegang
Digitale handtekeningen
Transporteurbeheer
Standaard rapportage
Weegbrugkoppeling (EBA/WeegNet)
Aanmaken/beheren projecten
Bedrijfslogo op begeleidingsbrief
Aanmaken/beheren modelbrieven
E-mail notificaties
Stempels/certificaten toevoegen
Amice melden LMA
Grip app shovel machinisten
Besluit Bodem Kwaliteit
Modelbrieven planning
Werkdagrapportage
Transportrapportage
Projectrapportage
Accepteren/afkeuren vracht
Prijs per jaar

Gratis

Gebruikskosten
Organisaties met een Standard of Pro licentie die zelf projecten en begeleidingsbrieven wensen aan te
maken dienen vooraf een rittenbundel af te nemen. Iedere registratie op een digitale begeleidingsbrief
staat voor 1 rit. Het standaardtarief voor een rit is €1,-. De minimaal af te nemen bundel bestaat uit 500
ritten. Een rittenbundel wordt gekoppeld aan de gewenste entiteit/organisatie. Bij een afname van
grotere rittenbundels geldt een volumevoordeel.

Gebruikskosten
Aantal ritten per bundel

Tarief per rit

Kosten

500

€

1,00

€

500,00

10.000

€

0,95

€

9.500,00

25.000

€

0,90

€

22.500,00

50.000

€

0,85

€

42.500,00

100.000

€

0,75

€

75.000,00
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Uitleg features
Gebruik Grip app
Toegang tot de Grip app waarmee digitale begeleidingsbrieven aangemaakt kunnen worden. Inloggen op de Grip
app is mogelijk in combinatie met een softwarelicentie voor Afvalmelding.
Materieelbeheer
Het raadplegen, toevoegen, wijzigen en verwijderen van kentekens en/of voertuigreferenties van uw eigen
voertuigen die met de Grip app werken.
Vraag en aanbod
Nog niet beschikbaar.
Digitaal archief toegang
Toegang tot alle gearchiveerde digitale begeleidingsbrieven.
Digitale handtekeningen
De mogelijkheid om uw persoonlijke handtekening op te slaan in Afvalmelding, zodat u die daarna eenvoudig
kunt plaatsen op de modelbrieven voor digitale begeleidingsbrieven Hierbij kunt u kiezen voor het juiste
handtekening vak.
Transporteurbeheer
Het toevoegen, wijzigen en verwijderen van transporteurs/charters op een project.
Standaard rapportage
Een spreadsheet met gegevens over begeleidingsbrieven, afvalstromen, mutaties en wegingen.
Weegbrugkoppeling (EBA/WeegNet)
Een manier om weeggegevens van uw weegbrug via internet door te sturen naar ThunderBuild zodat dit gewicht
via een matchingmechanisme of rechtstreeks op de juiste digitale begeleidingsbrief wordt bijgeschreven.
Aanmaken/beheren projecten
Het aanmaken en beheren van projecten waarbinnen digitaal wordt gereden.
Bedrijfslogo op begeleidingsbrief
Uw bedrijfslogo op de begeleidingsbrief. Er kan ingesteld worden of deze wel of niet op de begeleidingsbrief
wordt geplaatst.
Aanmaken/beheren modelbrieven
Het aanmaken en beheren van modelbrieven waarmee de chauffeur digitale begeleidingsbrieven kan aanmaken.
De modelbrieven worden getoond in de Grip app.
E-mail notificaties
Het instellen van e-mail notificaties inzake projecten, gebeurtenissen rondom begeleidingsbrieven en
modelbrieven.
Stempels/certificaten toevoegen
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De mogelijkheid om maximaal 4 stempels (certificaten) op een modelbrief te plaatsen.. (Bijvoorbeeld het BSB-,
KOMO of SIKB logo.)
Amice melden LMA
Het eenvoudig verzamelen en electronisch melden van hoeveelheden per afvalstroom aan het LMA via
Afvalmelding.
Grip app shovel machinisten
Een variant van de Grip app waarmee machinisten de voertuigen kunnen zien die onderweg zijn voor een
bepaalde afvalstroom of productstroom en waarbij het gewicht op de digitale begeleidingsbrief in plaats van
door de chauffeur door de machinist wordt geplaatst.
Besluit Bodem Kwaliteit
De mogelijkheid om naast afvalstromen ook grondstromen te registreren.
Modelbrieven planning
Het instellen van de periode dat de modelbrief zichtbaar is in de Grip app en aan te geven welke locaties van
herkomst en bestemming er in die periode gekozen mogen worden door de chauffeur.
Werkdagrapportage
Registreert ‘start werkdag’ en ‘einde werkdag’. Daarnaast wordt laadtijd, lostijd en pauze geregistreerd. Hiervan
kan een rapport per chauffeur worden bekeken en naar een spreadsheet worden geëxporteerd.
Transportrapportage
Nog niet beschikbaar.
Projectrapportage
Een rapport dat voor één geselecteerd project de ritten groepeert per laad- of loslocatie.
Accepteren/afkeuren vrachten
Deze functionaliteit is bedoeld voor ontvangers en verwerkers die binnengekomen vrachten (laten) keuren en
waarbij het voor kan komen dat het keuren pas uitgevoerd kan worden nadat de vracht bij hen op het terrein
gelost is. De vracht is dan wel ontvangen, maar nog niet geaccepteerd. Acceptatie kan pas plaatsvinden na
partijkeuring.
Wanneer deze functionaliteit wordt geactiveerd verdwijnt de status ‘Afgerond’ voor een begeleidingsbrief voor
de organisatie die deze functionaliteit gaat gebruiken. Daarvoor in de plaats komen twee statussen:
1. Ontvangen: handtekening ontvanger wordt NIET gezet in handtekeningvak 4
2. Geaccepteerd (na partijkeuring): handtekening van ontvanger wordt gezet in handtekeningvak 4
Wanneer een vracht wordt goedgekeurd kan er een vinkje gezet worden voor de vracht om deze te accepteren.
Het is mogelijk om 20 vrachten tegelijk aan te vinken en te accepteren. De status verandert dan van ‘Ontvangen’
naar ‘Geaccepteerd’.
Wanneer een vracht wordt afgekeurd en daarom niet geaccepteerd mag worden, laat de ontvanger de vracht
op status ‘Ontvangen’ staan en arrangeert de afvoer naar een andere verwerker.
Wanneer keuring van de vracht altijd plaatsvindt vóórdat er gelost wordt is deze functionaliteit niet nodig.
Afvalmelding bevat namelijk standaard de mogelijkheid om een begeleidingsbrief die nog in transport staat af te
keuren of af te breken.
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