Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a.
Hans Winthers Vej 9
8400 Ebeltoft
Tlf. 86 34 26 55

Rykkerprocedure, renter, gebyr m.v. for Ebeltoft Fjernvarmeværk
gældende fra og med regnskabsåret 1993/94.
1.

Forfaldsdag, seneste rettidige indbetalingsdag og renter ved for sen indbetaling.
Samtlige rater forfalder til betaling den første hverdag i måneden, idet dog månederne juli og december er betalingsfri.
Sidste rettidige indbetalingsdag er den første hverdag efter den 4. i forfaldsmåneden.
Ved for sen indbetaling påløber der rente p.t. med 0,65 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen til betalingen sker.
(Ved forfaldsdag for eksempel den 1. januar, hvor betalingen sker den 2. februar, beregnes der således renter med i alt 1,3 %
af raten).

2.

Rykkerprocedure og gebyrer.
a. Umiddelbart efter at det kan konstateres, hvilke forbrugere der ikke har indbetalt raten rettidigt udsendes 1. rykker med
påkrav om betaling inden 10 dage fra afsendelsen. Af rykkeren fremgår tillige, at værket kræver renter af restancen samt
et rykkergebyr på 100,00 kr.
b. Snarest efter udløbet af den i punkt 2a nævnte 10 dages frist udsendes 2. rykker til de forbrugere, som endnu ikke har
indbetalt restancen, med påkrav om betaling inden 10 dage og fremhævelse af, at overskridelse af fristen vil medføre
afbrydelse af varmeforsyningen og sagens overgang til incasso, ligesom det anføres, at der for rykkeren påløber et
yderligere gebyr der andrager 100,00 kr.

3

Afbrydelse af varmeforsyningen og incasso.
Såfremt 2. rykker er resultatløs oversendes restancen til advokat med henblik på afbrydelse af varmeforsyningen og
inddrivelse af restancen, herunder for efterfølgende måneder, gebyrer, renter og andre omkostninger.
For oversendelsen til incasso m.v. beregnes et gebyr som udgør 100,00 kr., hvortil kommer advokat – omkostninger.

4.

Betalte gebyrer, renter og andre omkostninger.
Såfremt restancerne betales uden betaling af gebyrer, renter og andre omkostninger, kan værket bestemme, at man vil
undlade at afbryde forsyningen uden omgående betaling af de nævnte omkostninger.
Der vil herved ikke ligge et afkald på betaling, idet renter, gebyrer og andre omkostninger, vil blive medtaget på den
årsopgørelse som følger umiddelbart efter forbrugerens misligholdelse.

5.

Afdragsordninger.
Det vil normalt være en betingelse for, at en forbruger kan opnå en afdragsordning vedrørende en ordinær restance, at skriftlig
anmodning herom er værket i hænde inden udgangen af den måned, hvor raten er forfaldet.
For så vidt angår saldoen i henhold til årsopgørelsen, skal anmodningen være værket i hænde inden forfaldsdagen. Værket
afgør suverænt om afdrags-/henstandsordninger skal imødekommes.

6.

Ændringer af takster.
Forhalingsrenter, jfr. pkt. 1 kan ændres af bestyrelsen med virkning for efterfølgende regnskabsår, og vil til enhver tid kunne
fås udleveret på værkets kontor.

Rente- og gebyr blad for Ebeltoft Fjernvarmeværk gældende fra den 1. september 1993
Forhalingsrente:
Af restancer beregnes en rente på 0,65 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen til betaling sker.

Gebyrer.
Gebyr for 1. rykkerskrivelse
Gebyr for 2. rykkerskrivelse
Gebyr for overgivelse til advokat til incasso
Salær
Lukkebesøg
Genåbning inden for normal åbningstid
Betalingsordning
Fogedforretning udkørende
Aflæsningsbesøg

100,00 kr.
100,00 kr.
100,00 kr.
500,00 kr.
375,00 kr.
375,00 kr.
100,00 kr.
330,00 kr.
270,00 kr.

Flytteopgørelse ved selvaflæsning
Flytteopgørelse ved aflæsningbesøg
Nedtagning af måler
Genåbning af måler
Ekstraordinær måleraflæsning med regning
Udskrift af regningskopi
Målerundersøgelse på stedet
Udbringning af måler

65,00 kr.
270,00 kr.
600,00 kr.
600,00 kr.
200,00 kr.
35,00 kr.
335,00 kr.
165,00 kr.

Bestyrelsen kan til enhver tid foretage ændring af ovennævnte takster med virkning for følgende regnskabsår.

