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 Erhverv - Anmodning og kontrakt om 

direkte fakturering af forbrug af vand/ spildevand 

Dette skema skal udfyldes af både lejer og udlejer og sendes til: Arwos, Forsyningsvejen 2, 

6200 Aabenraa, eller pr. mail: afregning@arwos.dk 

Misligholdes aftalen vil den blive opsagt! 

Dok. nr. D16-0023421 

Udfyldes af lejer- Erhverv Udfyldes af ejer 

Navn:  ______________________________ 

Adresse: _____________________________ 

Postnr.:  _____________________________ 

Telefonnr.: ___________________________ 

Mail: _______________________________ 

Forbrugssted: _________________________ 

CVR.nr  _____________________________ 

Forventet vand/ spildevand forbrug pr. år ____ m³ 

Undertegnede lejer skal herved anmode om at blive 

direkte faktureret fra Arwos for vand og/ eller 

spildevand, hvor jeg modtager forsyning fra Arwos.  

Ved manglende betaling informeres ejer om 

restancen. 

Det erklæres, at ejer til enhver tid har ret til at 

kontakte Arwos og få oplyst, om der er restance. 

Jeg erklærer samtidig, at jeg er bekendt med og vil 

overholde regulativer, takstblade og betalingstids-

punkter gældende for Arwos. 

Arwos opkræver et gebyr for denne aftale. Pris i flg. 

gældende takstblad, se mere på www.arwos.dk 

Navn:_______________________________ 

Adresse: _____________________________ 

Postnr.: _____________________________ 

CVR nr.: _____________________________ 

Telefonnr.: ___________________________ 

Mail.: _______________________________ 

Aftalen gælder fra den: ________________ 

Aflæsning af vandmåler: _______________ 

Måler nr: _____________________________ 

Undertegnede ejer indestår hermed som 

selvskyldnerkautionist over for Arwos og samtlige 

selskaber i Arwos koncernen for ethvert tab med 

tillæg af renter og omkostninger som Arwos måtte 

lide som følge af lejers/ andelshavers misligholdelse 

af sine forpligtelser overfor Arwos i henhold til 

denne aftale om direkte fakturering. 

Jeg er bekendt med, at Arwos forbeholder sig at 

meddele henstand med betaling af skyldige ydelser 

til selskabet, uden at dette påvirker min 

kautionsforpligtelse efter denne aftale. 

Arwos oplyser ejer om manglende betaling ved 

rykker 3. 

Hvis der er flere lejere pr. kloakstik, opkræves den faste afregningsafgift for spildevand hos ejer. 

Jeg erklærer hermed, at jeg har læst og 

accepterer ovenstående vilkår og regler. 

Jeg erklærer hermed, at jeg har læst og 

accepterer ovenstående vilkår og regler. 

_________________________ 

Dato            Underskrift 

_________________________ 

Dato            Underskrift 
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