VÆRUM BYS VANDVÆRK A.m.b.a.
v/ formand Jørn Sminge

Nørgårdsvej 46, Værum
8940 Randers SV TLF 40104786
kasserer Niels Th. Poulsen Værum Fælledvej 4, Værum 8940 Randers SV TLF 99556638

Prisblad for året 2021:
Fast årlig grundafgift : kr. 950,00 pr. brugbar vandindføring.
Fast årlig målerafgift : kr. 75,00 pr. vandværksejet måler.
herudover betales for vand
Statsafgift af ledningsført vand

kr. 4,00 pr. m(3).
(januar 21) kr. 6,18 pr. m(3).
(resten af 21) kr. 6,37 pr. m(3)

Tilslutningsafgifter:
Enfamilehus
: kr. 8000,00 (anlægsbidrag 1500,00+ledningsbidrag 6500,00)
Anden tilslutning : kr. 15000,00 (anlægsbidrag 1500,00+ledningsbidrag 13500,00)
Tilslutningsafgifter er gældende, hvor der findes hovedledning i Værum Bys
Vandværks forsyningsområde. Tilslutning udenfor nuværende forsyningsområde,
sker ved forhandling med bestyrelsen.
Ved anke overfor Værum Bys Vandværk henvises til vandforsyningsloven.
Gebyr ved for sen betaling

1. rykker kr. 100,00
2. rykker kr. 100,00 yderligere
3. rykker kr. 150,00 yderligere.
Herefter vil fordringen blive overdraget til retslig inkasso, og samtidigt kan følgende
blive aktuelt:
Gebyr for genåbning af vandforsyningen kr. 1.000,00 med tillæg af påløbne
omkostninger til VVS montør, plombering, samt det skyldige acontobidrag.
Samtlige priser er ekskl. moms 25%.
For 2021 vil vi opkræve 2 rater, 1. halvår og 2. halvår, som er baseret på forbruget i
2020.
1. rate i 2021 vil indeholde en korrektion (+/-) for det aktuelle forbrug i 2020 baseret
på aflæsning d.31.12.2020
Ved evt. ejerskifte er parterne selv forpligtede til at fordele vandopkrævningen efter
den periode, man har ejet/brugt ejendommen. Værum Bys Vandværk er behjælpelig
med at lave en opgørelse til dette formål.

Aflæsning af vandure:
Vandværket foretager radioaflæsning af vandurene. Det bliver foretaget flere gange
om året. Dette danner grundlag for fakturering samt overvågning af lækager og
defekte vandure. Ved denne aflæsning vil biurene også blive aflæst.
Vandværket har i 2018 indgået aftale med Vandmiljø Randers om levering af
aflæsningsdata således alt aflæsning fremover foretages af Vandværket.
Såfremt et vandur er i stykker, så er bestyrelsen bemyndiget til at lade en
skønsmæssig ansættelse foretage.
Værum Bys Vandværk
Vissingvej 2a
8940 Randers SV

vbv@live.dk
www.vbv-amba.dk
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Persondataforordningen og It-sikkerhed:
For at kunne overholde EU regler for behandling af persondata, skal følgende
oplyses:
Følgende er registreret omkring bruger, betaler og ejer af en installation:
Navn
Adresse
Evt. tlf. og mail
Samt installationens
Målernummer
Kundenummer
Forbrug fra nu og fem år tilbage
Boligtype (privat/erhverv)
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