Udlejer, ikke foreninger.

42-DDS KS

Titel:

Afregnings aftale ejer/udlejer.

Dato:
17-11-2014

Aftale om direkte afregning af medlemmer/lejer med egen måler.
Mellem boligforening og eller udlejere:

Vedr. Ejendommen/ejendomme: _____________________________________________________

For forening/ejer:
Navn: ____________________________
Adresse: _________________________________________
Telefon nr.:___________________________
Mail adr._____________________________________________________________

og Vindeby Vandforsyning, indgår hermed aftale om, at Vindeby Vandforsyning fremover,
opkræver vandforbrug og afgift til Vandforsyningen, direkte hos foreningens/udlejers medlemmer.
Boligforeningens/udlejers medlemmer afregnes i lighed med, og på samme måde, som
Vandforsyningens medlemmer, og efter Vandforsyningens til enhver tid, af Svendborg Byråd
godkendte taksblad.
Alle vandmåler, tilhørende boligforeningen/udlejer, indgår i Vindeby Vandforsynings lovbefalede
statistiske målersystem, vedr. udskiftning og kontrol. Målere kan kun udskiftes af Vindeby
Vandforsyning, med Vindeby Vandforsyningens målersystems vandmåler. Alle vandmåler til
direkte afregning forsynes med plomber, der kun må fjernes af Vindeby Vandforsyning.
Vindeby Vandforsyning udfører den lovbefalede statistiske målerkontrol, herunder
stikprøvekontrol.
Udskiftning og kontrol sker i samme turnus som Vindeby Vandforsynings egne forbruger, og efter
gældende lovgivning.
Udfærdiget af:
jtd
Godkendt af formand:
Jacob Tjørntved Davidsen
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Arbejdet afregnes direkte til boligforeningen/udlejer, efter Vindeby Vandforsynings takster.
Boligforeningen/udlejer er indforstået med følgende:

1.

At foreningen/udlejere – iht. vandværkets vedtægter og regulativ – indestår for betaling
af medlemmers driftsbidrag, uanset at opkrævning sendes til lejer.
Indgår betaling fra et medlem ikke rettidigt, rykkes én gang. Hvis betaling herefter ikke
indgår rettidigt, fremsendes opkrævning til foreningen/udlejer med betalingsfrist på 8
dage. Foreningen/udlejer hæfter fuldt ud, for medlemmers vandomkostninger.
Overskrider ejeren denne betalingsfrist, afbrydes ejendommens vandtilførsel uden
varsel.
Vandforsyningens normale rykker proces følges, herunder takster og gebyr, der fremgår
af Vindeby Vandforsyningens takstblad.

2.

Ved fra-flytninger påhviler det medlemmet, at give meddelelse herom til Vindeby
Vandforsyning. Sker dette ikke, kan Vindeby Vandforsyning indhente oplysninger hos
foreningen/udlejer, der er pligtig til at oplyse om nuværende og forhenværende
medlemmer.

3.

Foreningens/udlejers hovedmåler aflæses en gang årligt, en evt. differens mellem
hovedmåler og de samlede beboermålere, afregnes direkte med foreningen.

4.

Vindeby Vandforsyning udsender aflæsningskort, afregner og udfærdiger slutopgørelser for
det enkelte medlem/lejer. Herunder til og fraflytnings opgørelser.
Vindeby Vandforsyning fremsender data vedr. forbrug til Svendborg kommune, til
afregning af spildevandsafgift.
Foreningen/udlejer er pligtig til, at oplyse navn og adr. på den person, der tegner
foreningen/udlejer, eller er formand. Ved personudskiftning, meddeles dette til Vindeby
Vandforsyning.
Denne person er den stemmeberettigede på Vindeby Vandforsynings generalforsamling,
såfremt der ikke ser fremsendt anden skriftlig meddelelse til Vindeby Vandforsyning,
senest 14 dage får berammet generalforsamling.

Udfærdiget af:
jtd
Godkendt af formand:
Jacob Tjørntved Davidsen
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Boligforeningens/udlejers medlemmer kan benytte Vandforsyningens kontor og services i
lighed med Vandforsyningens egen medlemmer.

5.

Aftalen løber uopsagt, til den skriftlig opsiges af en af partnerne.
Aftalen kan af både vandværk og ejer opsiges skriftligt til omgående ophør, hvorved evt.
restance, betales inden 8. dage. Evt. tilgodehavende betales til foreningen inden 8. dage.

6.

Foreningen/udlejer har, som forening/udlejer én stemme på Vindeby Vandforsynings
generalforsamling, uanset den enkelte forbruger afregning. Det er
foreningen/skødeindehaver der er medlem, ikke det enkelte medlem, jf. vedtægterne.

_________________________________________
For ejer/forening.

___________________________________________
For Vindeby Vandforsyning a.m.b.a.

Vindeby den

Udfærdiget af:
jtd
Godkendt af formand:
Jacob Tjørntved Davidsen
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