for et renere miljø

Service-aftale 5-30 PE standard / 5-100 PE beluftet
For beplantet filter & biologisk sandfilter.
Ejer : ________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________
Postnr og by : _________________________________________________________
Tlf og mobil : _________________________________________________________
E-mail (ejer) : _________________________________________________________
Etableringsdato og år : __________________________________________________
Kloakmester : _________________________________________________________
E-mail (Kloakmester) : __________________________________________________
Kommune og kontakt person : ____________________________________________
E-mail (kommune kontakt) : ______________________________________________
Krav (sæt kryds) og årlig abonnementspris :
O-krav, årligt eftersyn, prøveudtagning og analyse

1283 kr. inkl. moms.

SO-krav, årligt eftersyn, prøveudtagning og analyse

1413 kr. inkl. moms.

OP-krav, årligt eftersyn, prøveudtagning og analyse

1556 kr. inkl. moms.

SOP-krav, årligt eftersyn, prøveudtagning og analyse

1766 kr. inkl. moms.

Årlig skylning af fordelerrør i forbindelse med prøveudtagning

380 kr. inkl. moms.

Hvis der ikke er krav om prøveudtagning, men du gerne vil have vi tilser anlægget årligt:
Årligt eftersyn inkl. skylning af fordelerrør (ingen prøveudtagning)

1129 kr. inkl. moms.

Kørselstillæg Midtjylland (ca 1 time fra Vrads):
0 kr.
Kørselstillæg Nord-,Vest- og Sydjylland samt Fyn: 500 kr. inkl. moms.
Kørselstillæg Sjælland, inkl broafgift:
800 kr. inkl. moms.
Kørselstillæg Lolland, Falster og Møn:
1000 kr. inkl. moms.
Abonnementspriser er gældende indtil videre og kan reguleres i takt med Kilian Water ApS udgifter til
serviceordningen. Første års abonnement pris forfalder efter første prøveudtagning. Ovennævnte priser
gælder til landfaste områder og brofaste øer. Evt udgifter til færge tillægges.
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Service-aftale:
Mellem overnævnte og Kilian Water ApS er der indgået en service-aftale.
Serviceaftale med prøveudtagning omfatter:
• En årlig prøveudtagning af det rensede spildevand (dvs. på udløbssiden).
• Analyse af prøveudtagningen.
• En rapport af analysen bliver e-mailet til ejeren og kommunen.
• Påfyldning af fosforfældningsmiddel (hvis P krav) ved prøveudtagning. Fosforfældningsmiddel
afregnes med ejer efter forbrug.
• Kontrol af anlæggets generelle funktion (inkl. bundfældningstank og pumpebrønd).
• Skylning af fordelerrør, hvis dette er tilvalgt.
Service uden prøveudtagning omfatter:
• Kontrol af anlæggets generelle funktion (inkl. bundfældningstank og pumpebrønd).
• Skylning af fordelerrør, hvis dette er tilvalgt
Drift:
Det er ejerens ansvar at vedligeholde anlægget og følge den driftsvejledning der medfølger anlægget.
Opdateret driftsvejledning kan findes på www.kilianwater.com.
Ejeren skal holde brønddækslerne synlige og fri for bevoksning.
Ved anlæg med fosforbrønd: Det er ejerens ansvar løbende at kontrollere og påfylde
fosforfældningsmiddel efter behov.
Reparationer:
Reservedele, fosformiddel, timeløn og kørsel i forbindelse med reparationer er ikke indeholdt i
abonnementsprisen, men afregnes særskilt efter forbrug. Garanti i henhold til købeloven.
Prøveudtagning:
Evt. yderligere prøveudtagning ud over den ene årlige ifølge service-aftalen, er ikke indeholdt i
abonnementsprisen, men afregnes særskilt efter forbrug.
Opsigelse:
Service-aftalen kan opsiges af begge parter med 1 måneds varsel. Service-aftalen fortsætter, medmindre
den opsiges af en af parterne.
Ophævelse:
Overholder ejeren ikke leverandørenes anvisninger, eller misligholder ejerne service-aftalen væsentligt,
kan serviceaftalen ophæves med øjeblikkelig virkning. Meddelelse gives skriftligt til kommunen.
Misligholder serviceleverandøren sine forpligtelser væsentligt, i henhold nærværende aftale, er ejeren af
anlægget berettiget til med øjeblikkelig virkning at ophæve service-aftalen.
Ikrafttrædelse:
Den underskrevne service-aftale sendes til Kilian Water ApS sammen med en kopi af kommunens
tilladelse samt tegning af anlægget.
Aftalen er gældende fra service-aftalen, tilladelse og tegning er modtaget af Kilian Water ApS. Kilian
Water ApS underskriver aftalen og sender en kopi til ejer, kloakmester og kommune.
Samtykke:
Med det formål at håndtere ovenstående service-aftale behandler og opbevarer Kilian Water dine her
nævnte personoplysninger så længe aftalen er gældende. Du kan til enhver tid henvende dig og få ændret
dine oplysninger hos os; sletning af dine oplysninger er også muligt, men kan indebære, at vi ikke kan
opretholde service-aftalen.
Underskrifter og Dato:
____________________________
Ejer:

_______________________________
Kilian Water ApS:
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