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FORBRUGEROPLYSNINGER 
 

BETALING 
Reglerne for afregning og betaling af vandbidrag findes i vedtægtens § 12 og regulativets § 12 - 14. 
Vandværket er tilmeldt BetalingsService (Nets). 
Opkrævning sker ved udsendelse af indbetalingskort fra Nets. Indbetaling kan ske i alle pengeinstitutter 
og via netbank. Tilmelding til betalingsservice kan anbefales for, at undgå unødige rykkergebyrer. 
Betaling for vand afregnes med ejendommens ejer, men opkrævning kan efter indgået aftale med ejer 
sendes til en evt. administrator, (lejer pengeinstitut m.v.) 
Afregning med lejer er betinget af, at ejer ved underskrift på ejererklæring indestår for betalingen. Hen-
vendelse herom rettes til kassereren. 
A'conto opkrævning udsendes i månederne april, juli og oktober med betalingsfrist den 5. i den efter- 
følgende måned. 
A'contobeløbet er ikke udtryk for det aktuelle forbrug i a'conto perioden, men alene en beregning på 
grundlag af det foregående årsforbrug samt 1/4 af det faste årlige grundbidrag. 
Årsopgørelse udsendes i januar med betalingsfrist 5. februar. 
Årsopgørelsen er udtryk for årets forbrug ifølge måler tillagt grundbidrag fratrukket indbetalte aconto 
bidrag. 
Ved betaling efter udløb af betalingsfrist tillægges opkrævningen gebyr i henhold til gældende takstblad. 
Restancer overgives til inkasso, og der tages skridt til afbrydelse af vandforsyningen jfr. regulativet. 
 

Vandmålerne fjernaflæses af vandværket i uge 1 hver år med en aflæsning pr. 31.12. 
Vandværket foretaget også aflæsninger i løbet af året for, at kontrolleret evt. vandspild, 
 
 
 

UREGELMÆSSIGHEDER I FORSYNINGEN 
I tilfælde af uregelmæssigheder kan der rettes henvendelse til: 
 
Kasserer           Hedegård & Jespersen             Formand 
Lonnie Juncher                 Christian Shwab 
Tlf. 86 46 16 51  Tlf. 40 42 45 18   Tlf. 53 54 24 96 
 
 

EJERSKIFTE (Vedt. § 3.3) 
Når en ejendom skifter ejer, påhviler det den tidligere ejer at underrette vandværket, som ikke på anden 
måde får meddelelse om ejerskifte. 
Ved overdragelse meddeles aflæsning hos vandværkets kasserer, som samtidig skal oplyses om ejen-
dommens nye ejer, samt adresse hvortil flytteopgørelse skal sendes. 
 

STOPHANER (stikledningsventiler). 
De af vandværket monterede stophaner i jorden ejes og vedligeholdes af vandværket og er beregnet til 
vandværkets brug. 
Vær opmærksom på, at der i ejendommen bør være installeret stophane til ejers brug, idet vandværket 
ikke uvarslet kan påvise stophaners placering. 
 

VAND ER BLEVET EN DYR VARE!!! 
Det er en god ide jævnligt at aflæse vandmåleren. 
Kontakt omgående vandværket ved ekstraordinært forbrug. 
 
08.20. 


