INFORMATION OM BETALING
Selskabet:

Skuldelev Energiselskab A.m.b.a.
Egevej 27
Skuldelev
4050 Skibby

CVR-nr.:

19 15 39 08

Bank:

Nordea 1344 8963 357 568

Kontakt:

info@skuldelevenergiselskab.dk

Regnskabsår:

1. juli til 30. juni

Opkrævning:

Der opkræves varme aconto i august, oktober, januar og april

Betalingsfrist:

Raterne er til betaling senest den 5. august, 5. oktober, 5. januar og 5. april

Opkrævning:

Værket udsender opkrævninger via NETS. Værket udsender ikke selv opkrævninger

Manglende opkrævning:

Udebliver opkrævningen udsættes betalingen ikke – kontakt varmeværket

Betaling:

Betaling sker normalt via NETS. Ved indbetaling uden om NETS kan penge overføres
direkte til ovennævnte bankkonto – HUSK at der skal påføres enten forbrugernummer
eller adresse

Manglende betaling:

Manglende betaling medfører tillæg af gebyrer og renter, ligesom det kan medføre, at
der lukkes for varmen

Betalingspåmindelse:

Betalingspåmindelse udsendes ca. 11 dage efter den 5. i betalingsmåneden

Inkassomeddelelse:

Der udsendes meddelelse om at den manglende betaling overgår til retslig inkasso ca.
22 dage efter den 5. i betalingsmåneden

Lukkevarsel:

Lukkevarsel udsendes i forbindelse med inkassomeddelelse med ca. en uges varsel

Afbrydelse af
varmeforsyningen:

Lukkebesøg finder sted ca. 31 dage efter den 5. i betalingsmåneden. Efter afbrydelse af
varmeforsyningen skal der fortsat betales det faste bidrag, som fortsat tilskrives
varmeværkets tilgodehavende sammen med renter og gebyrer

Adgang til at afbryde
varmeforsyningen:

Træffes ingen hjemme ved lukkebesøget tilkaldes fogeden sammen med politiet og en
låsesmed. Alle omkostninger forbundet hermed betales af forbrugeren

Depositum:

Varmeværket kan stille krav om betaling af depositum før genåbning af
varmeforsyningen

Genåbning:

Genåbning kan først finde sted når den samlede gæld til varmeværket er betalt
sammen med eventuelt depositum

Ansvar i forbindelse
med lukning:

Varmeværket kan ikke gøres ansvarlig for skader som følge af afbrydelse af
varmeforsyningen

Meddelelse til
myndigheder:

Afbrydelse af varmeforsyningen meddeles til de sociale myndigheder og til politiet

Afdragsordning:

Ved betalingsvanskeligheder kan indgås afdragsordninger, der skal betales sideløbende
med de almindelige acontoopkrævninger. Afdragsordninger skal være skriftlige.
Betalingsordninger indrømmes dog ikke, hvis betalingsvanskeligheder er foranlediget af
misligholdelse af en tidligere aftalt betalingsordning.

Misligholdelse af
afdragsordning:

Misligholdes en afdragsordning betragtes den som opsagt af forbrugeren og
varmværkets tilgodehavende skal efterfølgende indbetales for at undgå inkassosag

Gebyrer:

Udsendelse af rykkere, lukke- og åbnebesøg med mere medfører opkrævning af
gebyrer. Gebyrer fremgår af takstbladet

Raterne:

Hver rate dækker varme aconto for 3 måneder
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Årsopgørelse:

Varmeåret slutter 30. juni og der laves en opgørelse og en regulering over
varmeforbruget

1. rate:

Udsendes i juli og omfatter månederne juli, august og september samt regulering fra
årsopgørelsen

2. rate:

Udsendes i september og omfatter månederne oktober, november og december

3. rate:

Udsendes i december og omfatter månederne januar, februar og marts

4. rate:

Udsendes i marts og omfatter månederne april, maj og juni

Budget:

Ved varmeårets start eller ved tilflytning modtages et budget over det skønnede
varmeforbrug

Årsafregning:

For lidt indbetalt aconto overføres til rate 1 i efterfølgende varmeår
Rate 1 modregnes i for meget indbetalt aconto. Beløb udover rate 1 udbetales
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