AFTALE OM FJERNVARMELEVERING
Der er mellem:
Haderslev Fjernvarme

CVR-nr.: 58 06 12 12
Fjordagervej 15
6100 Haderslev
(herefter benævnt ”Haderslev Fjernvarme”)
og
ejer/ejere af ejendommen der ønskes tilsluttet Haderslev Fjernvarme
Installationsadresse: ______________________________________________________________________
Navn/navne: _____________________________________________________________________________
Adresse:

_____________________________________________________________________________

By/Postnr.: ___________________ Telefon: ______________ e-mail: _____________________________
(herefter benævnt ”Kunden”)
indgået Aftale om fjernvarmelevering (herefter benævnt Aftalen):
Kunden ønsker tilslutning til fjernvarmeforsyning ved (sæt kryds):
Komplet abonnement

Månedlig betaling på 220 kr. inklusiv moms (jf. tarifblad 2022)

Kontant kampagnepris

Engangsbetaling på 35.000 kr. inklusiv moms (jf. tarifblad 2022)

Ændring af ovenstående valg kan kun foretages frem til installationsdagen, hvorefter valget er bindende.
Ejeren af ejendommen ønsker jf. Haderslev Fjernvarmes vedtægter, tillige at blive optage som:
Andelshaver ved Haderslev Fjernvarme A.m.b.a.

(Engangsbeløb på 100 kr. inkl. moms)

Ikke-andelshaver (ingen stemmeret på generalforsamling)

(0 kr.)

Øvrige aftaleforhold:
•

Etablering af fjernvarmeforsyningen sker inden for perioden: 202__ til 202__.
OBS Perioden fastsættes af Haderslev Fjernvarme jf. officiel tidsplan for de enkelte områder.

•

Aftalen er betinget af at Haderslev Fjernvarme opnår tilslutning nok i henhold til godkendelse af
projektet hos Haderslev Kommune.

•

Kampagneprisernes løbetid fremgår af bilag: Tidslinje for kampagneprisen.

•

Aftalen indeholder etablering af en standardinstallation jf. bilaget: Specifikation af standardinstallation

•

Ejerskabet fjernvarmeunitten er ved Kontant kampagnepris Kundens og ved Komplet Abonnement
Haderslev Fjernvarmes.

•

Aftalen er alene gældende for enfamilieshuse.
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Betaling:
•

Ved valg af Kontant kampagnepris, skal betaling ske inden 14 dage fra, at kunden har modtaget
meddelelse om, at stikledningen er etableret og klar til interne installationer i ejendommen.

•

Installation og godkendelse af fjernvarmeinstallationen skal ske senest 8 uger efter kunden har
modtaget meddelelse om at stikledningen er etableret og klar. Når fjernvarmeinstallationen er
installeret og godkendt (synet), betaler kunden effektbidrag, administrationsbidrag og variabelt
forbrugsbidrag m.v., jf. gældende tarifblad.

•

Kunder der tilsluttes med Kompletabonnement, betaler Komplet-abonnementet når fjernvarmeinstallationen er installeret og godkendt (synet).

•

Overskrides 8 ugers fristen betales effektbidrag, administrationsbidrag, og for Kompletabonnementskunder ligeledes Komplet-abonnement, med effekt 8 uger fra datoen for meddelelse, om
at stikledningen er etableret og klar, er givet.

•

Kunder, der tilsluttes med Kompletabonnement, betaler som vederlag for brugsretten til fjernvarmeunitten, og til dækning af vedligeholdelse og service på denne, en årlig leje, herefter benævnt
”Komplet-abonnement”. Lejens størrelse fastsættes efter varmeforsyningsloven som en kostægte tarif.

Bestemmelser knyttet til Aftale om fjernvarmelevering:
Kunder, der indgår ”Aftale om fjernvarmelevering”, er underlagt de til enhver tid gældende ”Almindelige
leveringsbestemmelser for Haderslev Fjernvarme”, ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”, ”Tarifblad”
og ”Vedtægter”. Kunder, der vælger Kompletabonnement er tillige underlagt ”Leveringsbestemmelser for
Kompletabonnement”.
Kunden bekræfter med sin underskrift på denne aftale at have gjort sig bekendt med disse dokumenter.
Dokumenterne ligger på Haderslev Fjernvarmes hjemmeside eller kan rekvireres i papirform ved henvendelse
til Haderslev Fjernvarme.
Aftalen om fjernvarmelevering er gældende for den til enhver tid værende ejer/ejere af ejendommen. Haderslev
Fjernvarme forbeholder sig ret til at tinglyse Aftalen på ejendommen. Udgifter til tinglysning af Aftalen afholdes
af Haderslev Fjernvarme.

UNDERSKRIFTER
Aftale om fjernvarmelevering kan først anses for indgået, når begge parter har underskrevet Aftalen.
Som kunde anses alle ejere af ejendommen, hvorfor Aftalen skal underskrives af alle ejere af ejendommen.

Haderslev Fjernvarme

Kunde

Haderslev, den _______________

Haderslev, den ______________________

____________________________
Underskrift Haderslev Fjernvarme

__________________________________________________________
Underskrift fra kunden (Ejendommens ejer/ejere)

____________________________
(Navn med blokbogstaver)

__________________________________________________________
(Navn/navne med blokbogstaver – Ejendommens ejer/ejere)
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