Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.

Takstblad for 2020 for Brøndbylund

Løbende betaling for fjernvarmelevering

Priserne er ekskl. moms
Varmeforbrug

kr. 433,50 pr. Mwh

Fastafgift

kr. 31,00 pr. m² inkl. leje og service af unit

Gebyrer m.m
(Brøndby Fjernvarme anvender Energitilsynets standardgebyrer)

Rykkerskrivelse*
Inkassomeddelelse*
Lukkebesøg*
Genoplukning inden for
normal åbningstid
Genoplukning uden for
normal åbningstid**
Betalingsordning*
Fogedforretning
udkørende***
Flytteopgørelse ved
selvaflæsning

kr. ekskl. moms
100,00
100,00
375,00

kr. inkl.moms
100,00
100,00
375,00

375,00

468,75

100,00

100,00

330,00

412,50

65,00

81,25

* Momsfri gebyrer
** Dette er ikke et standardgebyr - og derfor skal der foretages en særskilt beregning af
selskabets udgifter.
*** Der er tale om fjernvarmeselskbets interne omkostninger i forbindelse med en
udkørende fogedforretning
Herudover pålægges faktiske omkostninger til foged og eventuel låsesmed.

Betalingsbetingelser:
Både det faste bidrag og variable bidrag opkræves hver måned efter forbrug i henhold til
måleraflæsning.
Seneste rettidige betalingsdato fremgår af PBS/faktura - eller er den 1. bankdag i
måneden.
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Brøndby Fjernvarme A.m.b.a.
Renter:
Ved betaling efter sidste rettidige betalingsdato kan der tillægges rente. Renten beregnes i
henhold til den til enhver tid gældende rentelov.

Sikkerhedsstillelse:
Fjernvarmeselskabet kan stille krav om sikkerhedsstillelse for fremtidig levering i de
tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at selskabet uden denne sikkerhed vil lide tab
ved fortsat levering til kunden. Der vil altid ske en individuel bedømmelse af kundens
forhold, inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Der vil kun blive stillet krav om
sikkerhedsstillelse, såfremt kunden, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et
uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne væsentlige overskridelser af
betalingsfristerne eller kunden helt har undladt betaling. Beløbsstørrelsen på den
sikkerhedsstillelse, der eventuelt opkræves hos kunden må være på maksimalt 5
måneders budgetteret varmeforbrug for pågældende lejemål/ejendom. I øvrigt henvises til
fjernvarmeselskabets vedtægter, almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering samt
tekniske leveringsbestemmelser.
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