Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.
Ranunkelvej 8, 4070 Kirke Hyllinge CVR-nr. 35439595
www.kirkehyllingevand.dk
Til ejendomsmæglere og advokater
1. Spørgsmål: Er der medlemspligt i vandværket?
Svar: Ja.
2. Spørgsmål: Afvikles der gæld gennem vandværket?
Svar: Nej.
3. Spørgsmål: Er der i vandværket påtænkt udgiftskrævende projekter?
Svar: Ingen projekter, som ikke kan betales af formuen.
4. Spørgsmål: Skal nye ejere betale depositum/indskud?
Svar: Nej. Se takstblad for information om ny tilslutning
5. Spørgsmål: Foretager vandværket slutafregning overfor sælger ved salg?
Svar: Det gør vandværket, det koster et flyttegebyr på kr. 250,Husk at oplyse sælgers reg. og konto nr. i kommentarfeltet, hvis sælger har penge til
gode. Indberet flytning her: Flyttemeddelelse
6. Spørgsmål: Er der restancer til vandværket?
Svar: Dette forespørges direkte til kassereren på mail: bogholderi@khvv.dk
Husk at gennemlæse nedstående information.
Oplysningsgebyr kr. 250,7. Spørgsmål: Kan vandværket foretage manuel indtastning af flytte/ejerskifte oplysninger
Svar: Det kan vandværket godt, det koster et gebyr på kr. 250,Det kan gøres gratis via vandværkets hjemmeside. Husk at oplyse sælgers reg. nr. Og
konto nr. i kommentarfeltet, hvis i ønsker at vandværket skal foretage slutafregning.
Flyttemeddelelse

Desuden henvises til hjemmesiden for information om takstblad, regulativ, regnskaber og
vedtægter.

I forbindelse med ændringerne i persondataloven 2018, vil vi fremover ikke kunne sende
årsopgørelser og/eller aconto opkrævninger, samt oplysninger om eventuelle restancer til
Jer uden I har indgået formidlingsaftale med Jeres kunder, hvori der skal fremgå at
kunden/sælger er indforstået med at der hentes disse oplysninger fra os. Samtidig vil vi
opfordre til at benytte hjemmesiden, når der sendes besked til os omkring nyt ejerskab på
en adresse i vores forsyningsområde, at oplysninger som kundens cpr.nr., dødsdato,
kontonummer og forbrugsdata for andre forsyningsselskaber end Kirke Hyllinge Vandværk,
ikke er tilgængelige for os i materialet. Materialet skal indeholde: Navn/e, mailadresse og
telefonnummer på køber af ejendommen.
Kirke Hyllinge, 01-01-2022
Bestyrelsen Kirke Hyllinge Vandværk

