
KLEJTRUP VANDVÆRK An/S
Industrivej 14, Klejtrup,   9500 Hobro
                                                                                                                   

Optagelseserklæring

Undertegnede:

Stilling:

Navn

Adresse:

Post nr. / By

Som ejer af:

Ejendommens adresse:

Ejendommens matr. nr.:

indmelder mig herved som andelshaver i KLEJTRUP VANDVÆRK An/S med de rettigheder og
forpligtelser i henhold til selskabets vedtægter og regulativ, som er udleveret mig.

Ved indmeldelses og inden vandinstallationen påbegyndes indbetaler jeg tilslutningsafgift i henhold
til vandværkets regulativ og takstblad således:

Tilslutningsafgift kr.

Moms kr.

I alt kr.

Jeg er opmærksom på, at samtlige vandlednings- og installationsarbejder først må påbegyndes efter
indhentet skriftlig tilladelse. Særlig begæring hertil må udfyldes og indsendes til vandværket jfr.
regulativ.

                                                         
Dato og underskrift

                                                                                                                                                               
Udfyldes af vandværket:

Betalt den:                                                         Forbrugernummer:                                                                                     
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KLEJTRUP VANDVÆRK An/S
Industrivej 14, Klejtrup,   9500 Hobro
                                                                                                                   

Installation / udskiftning af vandmålere

Navn:

Adresse:

Post nr. / By

Anden opkrævningsadresse:

I de efterfølgende felter markeres med x
Målerbrønd: I ejendom: I udhud:Pasrørets placering:
I garage: I stald: Andet:

Installationsart: Husholdning: Industri: Landbrug:

Bygningsart: Parcelhus: Institution: Flere lejl.:

Målernummer anføres for såvel nyinstallation som ved udskiftning.
Ved udskiftning skal angives nummer og aflæsning for såvel ny som gammel måler.

Målertype: Vandret: Stigerør: Andet:

Målernummer: (ny) Nr.: Aflæsning:

Målernummer:
(gammel)

Nr.: Aflæsning:

Vandmåleren leveres gratis af Klejtrup Vandværk, mens installation af måleren er for
grundejerens egen regning. Måleren er værkets ejendom og vedligeholdelse påhviler værket.
Alt arbejde ved vandinstallationen skal udføres af autoriserede vandmestre jf. regulativets
punkt. 6.1, og skal overholde gældende forskrifter.

Installation udført af:
Dato:

Firmanavn/stempel og underskrift:

Måler opsat: Instal. Godkendt: Aflæsning:

Afleveret den: Underskrift:


