BRØNS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A
5. marts 2020 KN

------- Takstblad for 2020/2021: -----for perioden / VARME-året 1. april 2020 til 31. Marts 2021
kr. incl.moms.

kr. excl. moms.

575,00

460,00

1.350,00

1.080,00

375,00

300,00

Bolig - m²-afgift for de første 100 m² :

50,00

40,00

Bolig - m²-afgift for de følgende mellem 101-225 m² :

20,00

16,00

Bolig - m²-afgift for over 225 m² :

10,00

8,00

5,00

4,00

7.325,00

5.860,00

10.407,50

8.326,00

kr. incl.moms.

kr. excl. moms.

6.000,00

4.800,00

1.000,00
36.000,00

800,00

Varmepris pr. MWH.:
Abonnement pr.tilsluttet enhed

ÅRLIGT :

Målerafgift pr.tilsluttet enhed

ÅRLIGT

Erhverv/Institution/o.l - m²-afgift for alle m² :
Teoretisk Sammenligningsgrundlag;
Energistyrelsen anvender tal for et standardhus på 130 m² med et årligt forbrug på 18.1 Mwh.
De årlige faste udgifter i et Hus på 130 m² udgør således
De årlige VARME-udgifter ved forbrug på 18,1 Mwh. udgør

Tilslutningsafgift - indenfor ekst. Forsyningsområde:
Indeholder ventiler og måler opsat indenfor sokkel,
gennemboring af sokkel, tilslutning på hovedledning,
og max. 10 m. stikledning ind fra skel !.
Ved stikledning over 10 m. betales i tillæg pr. m.
Den maximale tilslutningspris kan dog ikke overstige:

28.800,00

Takster og gebyrer for uregelmæssigheder i brugerbetalinger mm.:
(Elbek & Vejrup Administrator)
Rykkerskrivelse 1, samt rykkerskrivelse 2 - hver a'
Lukkebesøg / Incassobesøg
Ændring af betalings aftale
* Specielle Kunder m. Måneds-afregning (Beløb angivet pr. gang/måned)
Genåbning af installation hverdage kl. 8.00 - 15.00
Genåbning af installation udenfor ovennævnte tidsangivelse
Flytteopgørelse og/eller Extra opgørelse (Gælder både fra- & tilflytter)

Betalingsterminer standard:

100,00
400,00
100,00
25,00
500,00
850,00
100,00

kr. (Momsfri)
kr. (Momsfri)
kr. (Momsfri)
kr. (Momsfri)
kr. incl. moms
kr. incl. moms
kr. incl. moms

Lejeboliger:

4 kvartalsopkrævninger -

12 Månedsopkrævninger

( 1.april / 1.juli / 1. oktober / 1. januar)

( April md. indeholder 2 mdr. - derefter hver d. 1.)

* Såfremt en Kunde optræder 2 gange på Restanceliste ændrer Værket automatisk til månedsopkrævning
*ØNSKER en Kunde at overgå til månedsopkrævning, kan det udføres mod at betale det takstsfastsatte beløb

Ejendom med tillægsydelse:
KUNDE tilsluttet 11.-12.-2004 - tillægsydelse er derfor først slut d. 31-03-2024

3.018,84 kr. incl. moms

