
1. Laitoksen
     nimi

2. Asiakas
(toinen osapuoli)

3. Kiinteistö

4. Sopimus
     koskee

5. Suunnitelmat

6. Liittymis-
    maksut ja
    muut
    suoritukset

7.  Muut
     sopimusehdot

8. Sopimuksen
allekirjoitukset

9. Siirtäminen

SOPIMUS
Kiinteistön liittämisestä
vesihuoltolaitokseen ja sen käytöstä

Nro

Sopimus siirretty liittyjän vaihtuessa, tiedot siirrosta liitteenä.

Päivämäärä
Liittyjä

Päivämäärä
PERTTULAN VESIOSUUSKUNTA

PERTTULAN VESIOSUUSKUNTA

Rakennuksen
kerrosala m2

Rak.paikan / tontin
pinta-ala m2

Kiinteistön
osoite

Kiinteistön
omistaja

Liittämistä ja käyttöä kulutuspisteessä numero

Rakennuksen
käyttötarkoitus Rakennustyyppi

Sopimusehdoissa muutoin tarkoitettujen suunnitelmien lisäksi on laitoksen hyväksyttäväksi annettava                  sarjana

luettelo asennettavista
vesijohtolaitteistoista

piirustus bensiinin-, rasvan-,
hiekanerottimista

asemapiirustus mitoituslaskelmat

Nimi

Laskutusosoite

Henki / Y-tunnus

Puhelin

Kaava-alue Kylä Tilan nimi RN:o

Kortteli Talo Tontti

Vesijohtoa Jätevesiviemäriä Uudisrakennusta Laajennusta Olemassa olevaa rakennusta

Maksun perusteena on osuuskunnan vuosikokouksessa päättämä omakotikiinteistön liittämismaksu ja sen kerrannainen
muilta kiinteistöiltä sekä velvoite maksaa osuuskunnan yleisen kokouksen päättämä rahoitusvastike kuukausittain.

Omakotikiinteistö liittämismaksu euroa Muu kiinteistö liittämismaksu euroa

Vesi ja viemäri

Viemäri

Sopijapuolet  sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen sopimusehtoja, laitoksen kulloinkin voimassa olevia
vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja laitoksen taksaa sekä erillisten maksujen osalta Nurmijärven vesilaitoksen
palvelumaksuhinnastoa, lisäksi on sovittu seuraavaa: Tonttijohdon ja vesimittarin asennuttaa kiinteistön omistaja
KVV-työnjohtajan vastuulla.

Sopimus koskee muita kuin asuinkiinteistöjä vain niiltä osin kuin vesihuolto on asutukseen rinnastettavissa.

Liittämiskorkeudet ja padotuskorkeudet
on esitetty liitteessä nro

Vesijohdon ja viemäreiden liittämiskohdat
on esitetty liitteessä nro

Jätevesiviemärin liittämis- ja padotuskorkeus
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Maksun perusteena on osuuskunnan vuosikokouksessa päättämä omakotikiinteistön liittämismaksu ja sen kerrannainen muilta kiinteistöiltä sekä velvoite maksaa osuuskunnan yleisen kokouksen päättämä rahoitusvastike kuukausittain.
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Sopijapuolet  sitoutuvat noudattamaan tämän sopimuksen sopimusehtoja, laitoksen kulloinkin voimassa olevia vesihuollon yleisiä toimitusehtoja ja laitoksen taksaa sekä erillisten maksujen osalta Nurmijärven vesilaitoksen palvelumaksuhinnastoa, lisäksi on sovittu seuraavaa: Tonttijohdon ja vesimittarin asennuttaa kiinteistön omistaja KVV-työnjohtajan vastuulla.
Sopimus koskee muita kuin asuinkiinteistöjä vain niiltä osin kuin vesihuolto on asutukseen rinnastettavissa.
Liittämiskorkeudet ja padotuskorkeudet on esitetty liitteessä nro
Vesijohdon ja viemäreiden liittämiskohdat on esitetty liitteessä nro
Jätevesiviemärin liittämis- ja padotuskorkeus
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