Liittymissopimus

1.4.2022

Sopimus koskee alla mainitun kiinteistön/yrityksen vesi- ja viemärĳärjestelmän liittämistä Kylmälän
Vesiosuuskunnan vesihuoltojärjestelmään.
Taksat ja hinnat laskutetaan osuuskunnan vahvistamien kulloinkin voimassa olevien käyttömaksujen sekä
palveluhinnaston mukaisesti. Voimassaolevat hinnat kotisivuilla www.hanavesi.info.
Kiinteistön omistaja sitoutuu tämän sopimuksen allekirjoituksella suorittamaan liittymismaksun
sovitun maksuohjelman mukaisesti.

Liitettävän kiinteistön katuosoite

80

Kiinteistön omistaja

Tilauspäivä

Verkkoon liittämispv (Vesiosuuskunta täyttää)

Liittymän hinta on 11 500 €
Perumaksun laskutus alkaa käyttöönottoa seuraavan kuukauden alusta sekä käyttömaksu kulutuksen mukaisesti.

Laskutusosoite (jos ei sama kuin kiinteistön osoite)

Yhteyshenkilö

Etunimi

Sukunimi

puhelinnumero

email

@

Lisäksi on sovittu:

Sopimuksen sisältö
1 § Liittyjällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa kiinteistöä, joka on
Kylmälän vesiosuuskunnan (laitos) sopĳapuoli. Liittyjällä tarkoitetaan
myös luovutuksen saajaa, jolle sopimus on siirretty kiinteistön
omistuksen vaihtuessa.

7 § Laitos toimittaa liittyjälle talousvettä ja vastaanottaa liittyjän jätevettä
tätä sopimusta ja laitoksen voimassa olevia vesihuollon yleisiä
toimitusehtoja ja kulloinkin vahvistamia voimassa olevia liittymis- ja
käyttömaksuja sekä palveluhinnastoa noudattaen.

2 § Sopĳapuolet sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen
sopimusehtoja, laitoksen kulloinkin voimassa olevia vesihuollon yleisiä
toimitusehtoja ja laitoksen vahvistamia kulloinkin voimassa olevia
liittymis- ja käyttömaksuja sekä palvelumaksuhinnastoa.

9 § Liittyjä on saanut sopimusta tehtäessä yhden (1) kappaleen voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja osuuskunnan liittymisja käyttötaksoja koskevan asiakirjan sekä palveluhinnaston.

3 § Liittyjä vastaa vesihuoltolaitokselle edellä 2 §:ässä tarkoitettujen
maksujen suorittamisesta sekä kiinteistön liittymis-, perus- ja
käyttömaksuista.

10 § Laitos toimittaa liittyjälle etäluettavan käyttövesimittarin, jonka
laskutusväli sovitaan kun etäluvun järjestelmä on toiminnassa. Ellei
muuta sovita, siihen saakka liittyjä ilmoittaa laitokselle vesimittarin
lukeman kolmelta kuukaudelta kutakin jaksoa seuraavan kuukauden
7. päivään mennessä.

4 § Silloin kun liittyjällä on oikeus irtisanoa sopimus tai keskeyttää
palvelun toimittaminen, liittyjän tulee ilmoittaa tästä laitokselle kirjallisesti
15 § Tämä sopimus tulee voimaan, kun sopĳapuolet ovat sen
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen haluttua sopimuksen päättymis- tai
allekirjoittaneet.
keskeytyksen ajankohtaa.
5 § Tonttivesĳohdon ja viemärĳohdon rakentamisen, kunnossapidon,
uudelleenrakentamisen ja maanrakennustyön suorittaa kustannuksellaan liittyjä. Tonttivesi- ja viemärĳohdon hankkii ja asentaa liittyjä.
Laitos määrää tonttivesĳohdon ja viemärĳohdon koon ja materiaalin ja
hyväksyy tonttivesĳohdon sĳoituksen. Liittyjä sitoutuu tonttĳohtojen
rakentamisessa, maanrakennustöissä, hankinnassa ja asennuksessa
noudattamaan laitoksen antamia ohjeita. Liittyjä vastaa mahdollisesti
tarvittavan paineenalennusventtiilin hankkimisesta ja asennuksesta.

16 § Tämä liittymissopimus siirtyy kunnan vesihuoltolaitokselle ilman
erillistä sopimusta, kun vesiosuuskunnan vesihuoltotoiminta on
luovutettu kunnalle.
17 § Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi
kummallekin sopĳapuolelle.

Allekirjoitukset:

Paikka ja aika

Kylmälän vesiosuuskunta psta:

Liittyjän allekirjoitus
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Nimen selvennys

Nimen selvennys
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Postiosoite

Kotisivu www.hanavesi.info

Mats Michelsson
Eskonmäentie 47, 02540 Kylmälä

email vesiosuuskunta.kirkkonummi@gmail.com

