ANMÄLAN ÄGARBYTE
Datum

Tjänsteställenr

Vatten och Avfallskompetens i Norr AB
901 84 Umeå
Besök oss på
Övägen 37
www.vakin.se
Kundservice: kundservice@vakin.se
Tfn 090-16 19 00 Fax 090-12 54 08
Anmälan av ägarbyte för fastighet med vatten och/eller avfall.
Fyll i blanketten och skicka den till Vakin, 901 84 Umeå
Har fastigheten vatten – läs även av vattenmätaren!

Tillträdesdatum
År

Mån

Dag

Säljare (nuvarande abonnent)
Namn

Kundnr

Säljarens nya postadress gata/box

Postnr

Ort

Fastighetsuppgifter
Fastighetens adress

Fastighetsbeteckning

Köpare (ny abonnent)
Namn

Personnr/Org nr

Fakturaadress gata/box

Postnr

Ort

Alt adress gata/box (ex adress för besök/utskick)

Postnr

Ort

Tel.nr bostad

Tel.nr arbete/mobil

e-postadress

Hushålletssammansättning
Antal vuxna:

Betalningssätt
Bankgiro

Autogiro

Antal barn:
För betalning via e-faktura-kontakta din bank.

Övriga upplysningar. Sätt X i rutan och skriv på baksidan av blanketten.
Fyll i mätarställning i rutorna nedan. Läs av mätaren från vänster till höger, ange fem siffror - inklusive ev. nollor framför.
Mätarnummer

Mätarställning

Avläsningsdatum
År

Mån

Dag

_______________________________
Underskrifter
___________________________________________
Säljare
___________________________________________
Namnförtydligande
___________________________________________
Köpare

Ägarbyten 2016-11-01

___________________________________________
Namnförtydligande

Hej!
Du har meddelat oss om ett ägarbyte. Fakturorna kommer att skickas till säljaren till dess att
vi fått in alla uppgifter vi behöver. OBS! Vid uthyrning använd ”Blankett för c/o-adress”
istället.
För att kunna genomföra ägarbytet är det viktigt att vi får in följande uppgifter:
 Tillträdesdatum
Detta behöver vi för att veta till vilket datum slutfakturan ska gälla.
 Säljarens nya postadress
Så att slutfakturan hamnar på korrekt adress.
 Tjänsteställeadress
Anläggningsadressen, d v s den adress som ägarbytet gäller.
 Uppgifter om köparen
Dessa behövs eftersom vi ofta saknar uppgifter om hen. Det är viktigt att alla
uppgifter ifylls.
 Finns vattenmätare?
Om det finns en egen vattenmätare på
adressen behöver vi få in aktuell
mätarställning i anslutning till
tillträdesdagen. Detta behövs för att en
avstämning av vattenförbrukningen ska
kunna göras. Läs av mätaren från vänster
till höger och ange 5 siffror, inklusive
eventuella nollor framför.
 Övriga upplysningar
Dessa kan lämnas på blankettens baksida. Kryssa då gärna i rutan på framsidan så
att vi inte missar informationen.
 Underskrifter
Det är viktigt att både köpare och säljare skriver under.
 Skicka in!
Den ifyllda blanketten skickas till Vakin, 901 84 UMEÅ.

Till sist önskar vi er lycka till på er nya adress!
Med vänlig hälsning
Vakin Kundservice

