
 

  Side 1 af 2 

 

 

Anmodning og kontrakt om 

direkte fakturering af forbrug af vand/ spildevand. 

 

Dette skema skal udfyldes af både lejer og udlejer. Herefter skal aftalen sider sendes til: 

Arwos, Forsyningsvejen 2, 6200 Aabenraa, eller pr. mail: afregning@arwos.dk 

Misligholdes aftalen vil den blive opsagt! 

Dok. nr. D16-0023420 

Udfyldes af lejer Udfyldes af ejer 

 

Navn:  ______________________________ 

Adresse: _____________________________ 

Postnr.:  _____________________________ 

Telefonnr.: ___________________________ 

Mail: _______________________________ 

Forbrugssted: _________________________ 

Antal personer i husstanden _______________ 

         Voksne                      Børn 

 

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. 

 

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 opkræver et gebyr for denne aftale. Pris iflg. 

gældende takstblad, www.arwos.dk 

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 

mailto:afregning@arwos.dk
http://www.arwos.dk/


 

 

  Side 2 af 2 

Anmodning og kontrakt om direkte fakturering af forbrug 

 

Jeg giver hermed samtykke til, at Arwos kan indsamle og behandle mit CPR-nummer med 

det formål: 

 

• At foretage fremtidige udbetalinger af penge til min NemKonto.  

 

• At kunne anvende NemId login til selvbetjeningsløsninger. 

 

• At kunne foretage en entydig identifikation, herunder adresse. 

 

• At kunne foretage elektroniske henvendelser til mig via e-Boks. 

 

• At kunne oversende evt. restancer til inkasso eller SKAT til inddrivelse. 

 

• At Arwos kan indsamle, behandle og udveksle mit CPR-nummer internt i Arwos-

koncernen, bestående af Arwos Holding A/S, Arwos Service A/S, Arwos Affald A/S, 

Arwos Deponi A/S, Arwos Spildevand A/S og Arwos Vand A/S. 

 

Jeg kan altid trække mit samtykke tilbage ved at henvende mig til Arwos. Jeg er desuden 

informeret om, at jeg kan læse nærmere om Arwos’ behandling af mine personoplysninger i 

selskabets privatlivspolitik, som kan findes på www.arwos.dk.  

 

 

Oplysninger om lejer: 

 

Navn: 

 

 

CPR.:  

 

 

 

 

Dato                                                                               Underskrift 

 


