Aftale om varmelevering fra Hornsyld klimavarme
Der er mellem ejeren af nævnte ejendom og Hornsyld Klimavarme a.m.b.a. - indgået aftale om tilslutning
af klimavarme til ejendommen beliggende:
Matrikelnummer:
Gadenavn/nr:
Postnr./By:
Ved underskrift af denne aftale er ejeren af ejendommen gjort bekendt med gældende:
•
•
•
•
•

Denne aftale er
indgået med gratis
tilslutningsbidrag,
der inkluderer
grundafgift, m2afgift og stikledning

Vedtægter
Almindelige bestemmelser
Tekniske bestemmelser
Tarifblad
Abonnement for fjernvarme unit

Alle dokumenter findes på hjemmesiden klimavarme.dk eller er vedhæftet som bilag.
Nærmere aftale om tilslutning sker efter endelig udrulningsplan er vedtaget. Når tilslutning er udført,
starter Hornsyld klimavarme opkrævning iht. gældende tarifblad.
Boligareal i henhold til BBR
Erhvervsareal i henhold til BBR
Ejendommen indeholder

m2
m2
Lejligheder/lejemål

Jeg ønsker abonnement på fjernvarmeunit, se vedhæftede bilag.
Ejeren giver hermed bindende tilmelding til Hornsyld Klimavarme i henhold til gældende vedtægter,
bestemmelser og tarifblad
Ejer:
Dato:

Hornsyld Klimavarme
Dato:

Underskrift

Underskrift

Navn:
Adresse:
Postnr./By:

Abonnement på fjernvarmeunit
Regler og afgrænsning for installationer, der udskiftes i forbindelse med konvertering til
klimavarme.
Gælder for ejendomme op til 450 m2 opvarmet beboelse med vandbårne anlæg, som er forsynet
via gaskedel, oliefyr eller varmepumpe.
Omfattet af abonnement:
Installation
Hvad er omfattet:
1. Tilslutning og indregulering af fjernvarmeunit
2. El-tilslutning af cirkulationspumpe
3. Fjernelse af gaskedel, oliebrænder, fritstående varmepumpe, cirkulationspumpe,
varmtvandsbeholder og ekspansionsbeholder
4. Udskylning af radiatoranlæg
5. Tømning og fjernelse af olie og slam i fritstående olietank
6. Fjernelse af fritstående olie tank
7. Afpropning af bestående gastilslutning
Hvad er ikke omfattet:
1. Reparation af gulvbelægning og indvendige vægge m.m.
2. Nedtagning af skorsten, herunder reparation af tag og loft
3. Nedtagning af rør og ventilationskanaler fra varmepumpe, herunder reparation af tag og
loft
4. Tømning og fjernelse af jordtank, incl. evt. miljøafgifter
Service, vedligeholdelse og udskiftning
Hvad er omfattet:
1. Løbende overvågning og fejlfinding
2. Fri service og udskiftning af komponenter ved konstaterede fejl
3. Udskiftning af fjernvarmeunit pga. slid, ælde eller funktionsdefekter, der ikke kan
udbedres.

