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Carl Th. Dreyers Vej 39 - 66
8400 Ebeltoft

Ebeltoft, 11-06-2021

Tilbud

Forbrugernr.: 11039
Tilbudsnummer: 341
Vedr. ejendommen: Carl Th. Dreyers Vej 39- 66

Ifølge BBR registret vil ovennævnte ejendom kunne tilsluttes fjernvarmen med: 
150 m² bolig og 0 m² erhvervsareal.

Beregning af tilslutningsbidrag:

Vare Antal Enhedspris Beløb Moms Beløb i alt

Investeringsbidrag 150 m² 70,00  10.500,00 2.625,00 13.125,00
Stikledning 15 mtr. 1.076,00  16.140,00 4.035,00 20.175,00

Tilbud i alt 33.300,00

Vi tager forbehold for stikledningslængden. Den afregnes efter den opmålte længde når stikket er 
etableret.

Installation:
Fjernvarmeværket fører stikledningen til teknikskab på nærmeste ydermur fra offentlig vej og afslutter 
med 2 hovedventiler. Værket leverer også måleren. Monteringen af denne samt tilslutning af 
varmeinstallationen foretages af en VVS-installatør for egen regning. Du skal selv kontakte en VVS-
installatør for indhentning af priser og for at udføre tilslutningsarbejdet inde i din bolig.

I årligt bidrag betales et administrationsbidrag samt et fast bidrag efter antal m² bolig- og/ erhvervsareal. 
Herudover betales et forbrugsbidrag beregnet efter varmeforbruget aflæst på egen måler.

Acontobidrag:
Disse bidrag betales årligt efter bestyrelsens nærmere anvisninger, og når regnskabsåret pr. 31. 
december er udløbet foretages en endelig opgørelse over de samlede varmeudgifter inkl. moms. 
Opgørelsen sendes derefter til hver enkelt andelshaver. I øvrigt henvises til bestemmelserne i 
vedtægterne §5 og §6. Acontobidraget, der fastsættes ved varmeårets begyndelse, er opdelt i 4 lige 
store rater (falder i februar, maj, august og november).

Dette tilbud er gældende med følgende betingelser:

·· Tilbuddet er gældende til d. 31.12.2021.
·· Ejendommen skal tilsluttes fjernvarme senest 6 måneder fra stikledningens etablering.
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·· Senest 6 måneder fra stikledningens etablering opkræves fast bidrag.
·· Varmeleveringen sker i øvrigt efter værkets vedtægter og leveringsbestemmelser, som kan 

findes på vores hjemmeside www.ebeltoftfjernvarme.dk

Vi håber, at vores tilbud må have Jeres interesse. Ved underskrift accepteres ovennævnte tilbud. 
Tilbudet bedes returneret til Ebeltoft Fjernvarme.

Med venlig hilsen
Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a.

Niklas Bitsch

Ovennævnte tilbud accepteres.

Ebeltoft, den ________________ _______________________________
Ejer af Carl Th. Dreyers Vej 39- 66


