Aftale om fjernvarmelevering
Kunde:
Adresse:
Postnummer:
Mail:
Tlf.:

Tlf.nr.: 2520 8829
E-mail: gronvarme@samsoe.dk
Web: https://gronvarme.samsoe.dk

Kundenummer:
Forsyningssted (ejendomsadresse):
, 8305 Samsø
Dato: 24/11 2020
Vores reference: Stig Sandholt Andersen

Der er mellem EJEREN af nedennævnte ejendom og Grøn Varme A/S, CVR nr. 41106360 indgået aftale om
tilslutning af fjernvarme til ejendommen beliggende XXXXXXXXXXXXXXXX
EJEREN accepterer, at aftalegrundlaget for levering af fjernvarme også omfatter SELSKABETS
•
•
•
•

Vedtægter, se https://gronvarme.samsoe.dk
Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, se hjemmeside.
Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering, se hjemmeside.
Takstblad for Grøn Varme A/S, se hjemmeside.

som kan hentes på SELSKABETS hjemmeside eller rekvireres ved henvendelse til SELSKABET.
Ved underskrift af nærværende aftale accepterer EJEREN tilslutningen af ovennævnte ejendom på de til
enhver tid gældende betingelser, jf. SELSKABETS vedtægter, Almindelige Bestemmelser for
fjernvarmelevering, Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering og takstblad.
Ejendommen tilsluttes/er tilsluttet den____________________, hvorefter SELSKABET vil opkræve fast
bidrag, forbrugsbidrag mv., jf. det til enhver tid gældende takstblad.
Indeholdt i denne aftale er:
Investeringsbidrag inkl. stikledning og konvertering
kr. 35.000,- inkl. moms
Tilslutning samt konvertering af eksisterende
vandbåret anlæg til fjernvarmeunit med veksler:
Kedel fjernes, vekslerunit installeres og tilsluttes eksisterende vandbåret anlæg.
Stikledning (max 15 meter) nedgraves og terræn reetableres.
Vi tager forbehold for nedgravede olietanke der sløjfes/fjernes for ejers regning.

Jf. gældende lovgivning har vi pligt til at oplyse, at EU-Kommissionens onlineplatform (OTB-platformen) kan anvendes i forbindelse med behandling af en klage
https://ec.europa.eu/consumers/odr

GRØN VARME Samsø A/S

1. februar 2021

Overstiger længden af stikledningen 15 meter, målt i tracéet fra
ejendommens skel og ind til hovedhaner på ejendommen afregnes

kr. 625,- inkl. moms pr. meter

Ønskes hovedhanerne placeret andre steder end indvendig på ydervæggen, skal ejer bekoste foringsrør
udført efter værkets anvisninger.

Boligareal i henhold til BBR
_________ m2
Erhvervsareal i henhold til BBR ____________ m2
Ejendommen indeholder _________________ lejligheder/lejemål
Kælderareal i henhold til BBR _____________ m2

EJER af ejendommen
Navn/navne ____________________
Adresse _______________________
Telefon _______________________
E-mail __________________________

SELSKABET
GRØN VARME SAMSØ A/S_____
Søtofte 10, 8305 Samsø

--------------------------------------------------Underskrift

----------------------------------------------------Underskrift

https://gronvarme.samsoe.dk

Den underskrevne genpart sendes til SELSKABET.
Vi fremsender faktura til betaling, forud for installation.
Er der spørgsmål, du/I ønsker belyst, er du/I velkommen til at kontakte os.

Bemærkninger:

Med venlig hilsen
GRØN VARME Samsø A/S
Søtofte 10
8305 Samsø
Tlf. 2520 8829
gronvarme@samsoe.dk
https://gronvarme.samsoe.dk

Jf. gældende lovgivning har vi pligt til at oplyse, at EU-Kommissionens onlineplatform (OTB-platformen) kan anvendes i forbindelse med behandling af en klage
https://ec.europa.eu/consumers/odr
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