Aftale om fjernvarmelevering
Der er mellem:

Middelfart Fjernvarme A.m.b.a.
CVR-nr. 28621027
Hessgade 21B
5500 Middelfart
(herefter benævnt ”Middelfart Fjernvarme”)

og ejer/ejere af ejendommen (installationsadresse hvor fjernvarmeunitten ønskes installeret):
Navn/navne: ____________________________________________________________________
Adresse: _______________________________________________________________________
By/Postnr.: _____________________________________________________________________
Mailadresse: _________________________________ mobil nr. __________________________
(herefter benævnt ”Kunden”)
indgået Aftale om fjernvarmelevering (herefter benævnt Aftalen):
Kunden ønsker tilslutning til fjernvarmeforsyning ved:
Tilslutning (sæt kun 1 kryds)
Grøn omstillingsbidrag

Årlig betaling på 10,00 kr./m2 boligareal, inklusiv moms jf.
nugældende takstblad. Den årlige betaling vil følge af Middelfart
Fjernvarmes til enhver tid gældende takstblad.

Kontantkøb Tilslutning

Engangsbetaling på [INDSÆT] kr. inklusiv moms

Fjernvarmeunit (sæt kun 1 kryds)
Varmemesterordning Månedlig

Betaling på 200,00 kr. inklusiv moms jf. nugældende
takstblad. Den månedlig betaling vil følge af Middelfart
Fjernvarmes til enhver tid gældende takstblad.

Kontantkøb Fjernvarmeunit

Engangsbetaling på 27.500,00 kr. inklusiv moms

Kunden køber og installerer selv
Ejeren af ejendommen ønsker jf. Middelfart Fjernvarmes vedtægter, tillige at blive optage som:
Andelshaver ved Middelfart Fjernvarme
Varmeaftager
Øvrige aftaleforhold:
•

Etablering af fjernvarmeforsyningen sker inden for perioden __________ til __________.

•

Aftalen er betinget af at Middelfart Fjernvarme opnår en minimumstilslutning på 50% og godkendelse
af [indsæt det konkrete projekt] projekt hos Middelfart Kommune.

•

Ejerskabet for fjernvarmeunitten er ved kontantkøb Kundens og ved Varmemesterordningen
Middelfart Fjernvarmes.

Betaling:
•

Ved valg af Kontantkøb Tilslutning og Kontantkøb Fjernvarmeunit, skal beløbet betales 8 dage inden
ledningsarbejdet påbegyndes.

•

Når fjernvarmeinstallationen er installeret og godkendt (synet), betaler Kunden fast og variabelt
forbrugsbidrag m.fl., jf. gældende takstblad.

•

Det faste og variable bidrag betales fra datoen for Middelfart Fjernvarmes færdigmelding af
fjernvarmeinstallationen. Kunden modtager meddelelse om dette tidspunkt. Har Kunden valgt at
købe og installerer selv, skal installation og godkendelse af fjernvarmeinstallationen ske senest 6
uger efter Kunden har modtaget meddelelse om færdigmelding af stikledningen. Overskrides 6 uger
fristen betales fast bidrag mv. fra denne dato.

•

Månedlig betaling ved Varmemesterordning og Grøn omstillingsbidrag reguleres i
overensstemmelse med Middelfart Fjernvarmes takster, der tillige indeholder øvrige gældende
takster.

Grøn omstillingsbidrag skal betales fra datoen for Middelfart Fjernvarmes færdigmelding af
fjernvarmeinstallationen og 20 år frem.
Bestemmelser knyttet til Aftale om fjernvarmelevering:
Kunder, der indgår ”Aftale om fjernvarmelevering”, er underlagt de til enhver tid gældende ”Almindelige
leveringsbestemmelser for Middelfart Fjernvarme”, ”Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering”,
”Takstblad” og ”Vedtægter”.
Kunder, der vælger Kontantkøb Fjernvarmeunit er tillige underlagt ”Leveringsbestemmelser for
standardinstallation.
Kunder der vælger Varmemesterordning er tillige underlagt ”Leveringsbestemmelser for
Varmemesterordning”.
Kunden bekræfter med sin underskrift på denne aftale at have modtaget disse dokumenter, hvad enten de er
sendt i papirform eller elektronisk.
Aftalen om fjernvarmelevering er gældende for den til enhver tid værende ejer/ejere af ejendommen.
Middelfart Fjernvarme forbeholder sig ret til at tinglyse Aftalen på ejendommen. Udgifter til tinglysning af
Aftalen afholdes af Middelfart 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.
Middelfart Fjernvarme

Kunde

Middelfart, den ______________________________

Strib, den _______________________________

___________________________________________
(f. Middelfart Fjernvarme)

_______________________________________
(Kunden (Ejendommens ejer/ejere)

___________________________________________
(Navn med blokbogstaver)

_______________________________________
(Navn/navne med blokbogstaver)

