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Dåstrup Vandværk amba opkræver a conto hvert halv

til betaling hhv. 1. marts og 1. 

på basis af aflæsningen 1. november året før.

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. udfærdiger

for sælger i forbindelse med salg af ejendomme i vandværkets forsyningsområde.

Dette betyder derfor, at eventuelt mellemværende mellem sælger og køber 

baggrund af den foretagne aflæsning af forbrugt vand 

indgå som en del af refusionsopgørelsen.

Vandværkets takster pr. m3, fast bidrag samt beløb for grøn afgift og 

drikkevandsbeskyttelse fremgår a

  

Da ejendommens ejer hæfter for eventuelle restancer, anbefales at 

handlen kontakte vandværkets 

restancer på ejendommen.  

Dette kan ske på nedenstående mail adresse.

Vandværket anmoder samtidig om at blive orienteret om ejerskiftet af hensyn til 

registrering af den nye ejer, ligesom den tidligere ejer anmodes om at slette eventuel 

tilmelding til automatisk betaling via PBS/Nets, således at den n

tilmelde sig automatisk betaling fremtidigt.

Send derfor en mail til daastrupvand.a@gmail.com

navn(e) og mail-adresse på ny ejer.

 

A.m.b.A. 

Arne Christiansen, Henriettevej 5, Dåstrup, 4130 Viby Sj. Tlf. 2196 2292. 
Email: hannavej@c.dk. Vandværkets hjemmeside:  

åstrup Vandværk amba opkræver a conto hvert halve år i februar og august måneder 

marts og 1. september. Årsopgørelsen udarbejdes i februar måned 

n 1. november året før. 

Dåstrup Vandværk A.m.b.a. udfærdiger ikke en flytteopgørelse/-flytteafregning over 

for sælger i forbindelse med salg af ejendomme i vandværkets forsyningsområde.

at eventuelt mellemværende mellem sælger og køber 

baggrund af den foretagne aflæsning af forbrugt vand og betalte a contobidrag 

indgå som en del af refusionsopgørelsen. 

, fast bidrag samt beløb for grøn afgift og 

drikkevandsbeskyttelse fremgår af gældende takstblad (se link på forsiden).

Da ejendommens ejer hæfter for eventuelle restancer, anbefales at i f

vandværkets administrator for bekræftelse af, at der ikke findes 

stående mail adresse. 

Vandværket anmoder samtidig om at blive orienteret om ejerskiftet af hensyn til 

registrering af den nye ejer, ligesom den tidligere ejer anmodes om at slette eventuel 

tilmelding til automatisk betaling via PBS/Nets, således at den nye ejer også kan 

tilmelde sig automatisk betaling fremtidigt. 

daastrupvand.a@gmail.com eller hannavej@c.dk

adresse på ny ejer. 

.  
. Vandværkets hjemmeside:  daastrupvand.dk 

Side 1 

e år i februar og august måneder 

Årsopgørelsen udarbejdes i februar måned 

flytteafregning over 

for sælger i forbindelse med salg af ejendomme i vandværkets forsyningsområde. 

at eventuelt mellemværende mellem sælger og køber – på 

og betalte a contobidrag – må 

, fast bidrag samt beløb for grøn afgift og 

f gældende takstblad (se link på forsiden). 

i forbindelse med 

for bekræftelse af, at der ikke findes 

Vandværket anmoder samtidig om at blive orienteret om ejerskiftet af hensyn til 

registrering af den nye ejer, ligesom den tidligere ejer anmodes om at slette eventuel 

ye ejer også kan 

@c.dk og oplys 


