Lolland Vand A/S’ vandkiosk
Generelle vilkår og betingelser
Lolland Vand A/S har etableret 5 vandkiosker på Lolland, hvor erhvervsdrivende kan afhente (tanke) vand
f.eks. til brug for spuling m.v. Disse anlæg (vandkiosker) er specielt designet for at sikre drikkevandet mod
forurening.
Anlæggene er desuden etableret, idet det er strengt forbudt at tappe vand fra brandhaner. Tapning af vand
fra brandhaner vil blive politianmeldt.
Vandkioskerne er beliggende:
•
•
•
•
•

På Thestrupvej v/Gasvej, 4900 Nakskov
Ved Rudbjerghallen, Rudbjergvej 16B, 4983 Dannemare
Overfor Hjulsporet 29, 4930 Maribo
På Havnevej overfor Egeparken, 4970 Rødby
Ved Vestre Kaj 58C, Rødbyhavn, 4970 Rødby

Tilmelding
Inden du kan afhente vand fra vores vandkiosk, skal du udfylde en tilmeldingsblanket, som findes på vores
hjemmeside www.lollandforsyning.dk. Blanketten kan sendes pr. mail til forsyning@lollandforsyning.dk eller afleveres på nedenstående adresse:
Lolland Forsyning A/S
Stavangervej 13
4900 Nakskov
Du vil herefter blive oprettet som kunde, og nøglen kan alene blive udleveret ved personligt fremmøde, og
når depositum er betalt.
Ekspeditionstiden kan forventes at være op til 2 hverdage.

Nøgle
Du kan vælge mellem 2 typer nøgler:
Kontantnøgle
Du kan kun afhente vand for det beløb, som er indsat på nøglen.
Herefter skal du løbende indsætte penge på nøglen for at kunne afhente vand. Indbetaling kan kun ske ved
personligt fremmøde på ovenstående adresse, hvor nøglen skal medbringes.
Depositum kr. 500,00 (sikkerhedsstillelse for nøgle).
Kreditnøgle
Du kan afhente alt det vand, som du har brug for.
Afhængig af forbrug vil du løbende modtage en regning på det vand, som du har hentet fra vandkiosken –
minimum hver 3. måned.
Depositum kr. 2.000,00 (heraf sikkerhedsstillelse kr. 500,00 for nøgle og kr. 1.500,00 for afhentet vand).
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Aflevering af nøgle efter endt brug
Når du ikke længere ønsker at benytte vores vandkiosk, bedes du returnere nøglen til os. Nøglen skal returneres til ovenstående adresse, og du vil herefter modtage en slutafregning samt tilbagebetaling af depositum.
Bortkomst af nøgle
Mister du nøglen, beder vi dig straks kontakte os, så vi kan spærre nøglen.
Du vil samtidig blive opkrævet et gebyr for bortkommen nøgle.

Depositum og betaling
Depositum
Nøglen kan først udleveres, når depositum er indbetalt på nedenstående konto:
SWIFT-adresse/BIC: NYKBDKKK
IBAN nr.: DK2281170003105835
Skriv venligst ”vandkiosk og (firmanavn)” i tekstfeltet.
Betaling
Du vil modtage en faktura fra os, når
•
•

du indsætter penge på en kontantnøgle
du skal betale for vand, som du har afhentet fra vandkiosken

Betalingsfristen er 20 dage fra fakturadato.

Priser og takster
Vandpris for 2021 pr. m³ inkl. moms
Depositum kontantnøgle
Depositum kreditnøgle
Gebyr for bortkommen nøgle

kr.
24,37
kr. 500,00
kr. 2.000,00
kr. 500,00

(eller efter gældende priser på www.lollandforsyning.dk)

Følg med i dit forbrug
Du vil få adgang til www.vandkiosk.dk, hvor der er mulighed for at følge med i:
•
•

hvor meget vand du har afhentet
oversigt over vores vandkiosker

Fakta om brugen af vandkiosken
Du skal som kunde selv sørge for, at du har den korrekte Storz-kobling af typen C x 2”, som kan kobles på
vores anlæg.
Skade på anlæg
Hvis du som kunde forårsager skade på vores anlæg, beder vi dig straks kontakte os på tlf. 7230 1111. Du
må forvente, at du som udgangspunkt vil være erstatningsansvarlig over for den skade, som du har forvoldt
på anlægget.
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