FAKTURERING OCH KONTAKTUPPGIFTER FÖR
ARBETSBESTÄLLNING

Beställningsblanketten returneras till HRM:s vattenförsörjnings verksamhetsställe i den egna kommunen:
Esbo och Grankulla: Mickelsberget 11, 02770 Esbo / PB 350 00066 HRM eller vesityo.espoo@hsy.fi
Helsingfors: Ilmalatorget 1, 00520 Helsingfors / PB 300 00066 HRM, eller vesityo.helsinki@hsy.fi
Vanda: Släckruskvägen 5, 01360 Vanda / PB 370 00066 HRM eller vesityo.vantaa@hsy.fi
Obs. Beakta att e-postförbindelsen är oskyddad. HRM kan vare sig påverka eller garantera någon dataskyddsnivå
för de personuppgifter som skickas med blanketten, vilket även gäller personbeteckningen.

Förutom skriftliga arbetsbeställningen ska man komma överens om tidpunkten för utförandet av
arbeten med områdets vattenförsörjningsmästare, tfn. 09 1561 2110 (Kundtjänst)
Uppgifter om
fastigheten

Fastighetens adress
Fastighetsbeteckning; Kvarters- och tomtnummer

Byggnadsnummer

Nummer för anslutningsutlåtanden

Beställarens referensnummer

Beställare

Beställarens namn

(ägare d.v.s. anslutare,
byggherre, entreprenör)

Adress

FO-nummer eller personbeteckning

E-post

Telefon

Fakturan betalas av

Betalarens namn

FO-nummer eller personbeteckning

(om annan än
beställaren)

Adress

Telefon

Fakturamottagare

Mottagarens namn

Telefon

(om någon annan än
beställaren eller
betalaren)

Arbete som beställs

Adress

Anslutning till vattenledning
Anslutning till avfallsvattena
Anslutning till dagvattenavlopp

Anslutning till blandavlopp
Sprinkleranslutning

Något annat, vad?
Beställarens
underskrift

Datum och underskrift
Namnförtydligande

Annat att beakta

Beställningen av anslutningsarbeten förutsätter ett giltigt anslutningsavtal med HRM:s vattenförsörjning.
Anslutningsavgiften som fakturerats i samband med ingåendet av anslutningsavtal innehåller inte avgiften för
anslutningsarbetena. Vi skickar en separat faktura för anslutningsarbetena till den betalare eller fakturamottagare som
nämns i denna beställning. Anslutningsarbetet faktureras enligt den prislista som gäller vid tidpunkten då arbetet utförs.
Beställaren ansvarar alltid för kostnaderna för anslutningsarbetena om den angivna andra betalaren inte sköter sin
betalningsskyldighet.
Bruksavgifterna för vatten och avloppsvatten baseras på de mängder som har mätts med HRM:s vattenförsörjnings
vattenmätare. Tillgripande av vatten och olovligt bruk av vatten under byggtiden är förbjudna och enligt de allmänna
leveransvillkoren för vattenförsörjning.
(§ 3.10) en orsak till att omedelbart avbryta vattenförsörjningstjänsten. Utöver kostnaderna för avbrytandet debiteras
kunden för bruksavgifterna enligt HRM:s vattenförsörjnings separata uppskattning av vattenmängden. För olovlig
vattenkonsumtion ansvarar HRM:s vattenförsörjnings avtalspart.
Faktureringen verkställs enligt de uppgifter som kunden angett. Förändringar i kontaktuppgifterna ska meddelas till HRM:s
kundtjänst.

HRM:s handläggare
fyller i

Ankomstdatum

/

201

Namnförkortning
8.10.2018

