Ansøgning om refusion
EFTER BRUD PÅ SKJULT VANDINSTALLATION

UDFYLDES AF EJER (EVT. LEJER AF EJENDOMMEN)
Undertegnede (fulde navn):
Har på ejendommen (adresse):
konstateret brud på en skjult vandinstallation den (dato):
Ejendommen anvendes til:
Ejendommen får vand fra:
Ejendommen er:

Bolig
Aarhus Vand
Enfamiliehus

Bolig/erhverv
Privat vandværk
Andet

 Hvis Andet, antal lejemål:

EJEROPLYSNINGER
Navn:
Adresse:
E-mail:		

Tlf.: 				

Jeg har efter reparation af brud aflæst vandmåler til:

m3

den (dato):

Ejers underskrift:
UDFYLDES AF DEN AUTORISEREDE V VS-INSTALLATØR
Undertegnede VVS-installatør bekræfter hemed, at der den (dato):
er udført reparation af skjult brud på rørinstallationen på ejendommen beliggende på ovenstående adresse.
Hvor og hvordan er bruddet opstået?

Hvor og hvordan er det skjulte brud repareret?

VVS-firmaets underskrift og stempel:

Udfyld ansøgningen, print, underskriv og
send den pr. post eller (scannet) e-mail til:
Aarhus Vand A/S
Gunnar Clausens Vej 34
8260 Viby J
E-mail: kunde@aarhusvand.dk

VG-nummer:

Se gældende retningslinjer for refusion >> vend

Retningslinjer for refusion
REFUSION GIVES I HENHOLD TIL ”LOV OM AFGIFT AF LEDNINGSFØRT VAND”

•

Der ydes kun refusion, hvis der er tale om brud på en skjult installation.

•

Ledningsbruddet må ikke kunne tilregnes forbrugeren som forsætlig eller groft uagtsomt,
og der skal være udøvet rimelige foranstaltninger for at stoppe ledningsbruddet.

•

Der ydes kun refusion af samme årsag én gang.

•

Hvis vandforbruget er betalt af lejerne, skal en eventuel refusion viderebetales til lejerne.

•

Der ydes kun refusion for ejendomme til boligformål.

•

Der ydes kun refusion for indeværende forbrugsår.

•

Der ydes kun refusion for den del af vandforbruget, der ligger ud over ejendommens normale vandforbrug
tillagt en selvrisiko.

•

Der er en selvrisiko på 300 m3 pr. boligenhed, ud over ejendommens normale forbrug.
Det gælder for statsafgift på vand, vandprisen og for vandafledningsbidraget.

Bemærk
For at være berettiget til at modtage tilbagebetaling, skal du dokumentere, at skaden er udbedret og attesteret
af en autoriseret VVS-installatør.

