Sida: 1/3

FAKTURA

556677
203040501
8
23 nov 201
8
27 dec 201

er
Kundnumm
nr
Faktura-/OCR
Fakturadatum
Förfallodatum

av
på uppdrag
all AB
ten och Avf
Vindeln Vat
901 84 UMEÅ
på
Besök oss
Övägen 37
www.vakin.se

Tina Sjö
1
Vattenvägen
N
345 67 ORTE

B

C

e
Kundservice
rvice@vakin.s
19 00, kundse
Tfn 090-16

all
ten och Avf
Vindeln Vat
tten
Vatten/spillva
Hushållsavfall
Dagvatten
r
Övriga avgifte

5
-11-22 15:4

På Mina sidor på vakin.se finns information
om tjänster du använder, vatten, avlopp
och avfall. Där hittar du statistik för avfall
och vatten och dina fakturor. Du loggar in
med bankID eller kundnummer.
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• Villaägare får faktura fyra gånger per år.

Den baseras på förbrukningen av dricksvatten,
spillvatten (avlopp) samt mängd avfall. Våra
avgifter delas in i en fast och en rörlig del.
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Mina sidor hjälper dig
Snabb självservice
På mina sidor kan du bland annat se dina fakturor, se
din statistik för avfall och vatten eller se när sopbilen
kommer till dig nästa gång. Där kan du också lämna
mätarställning, ändra kunduppgifter och anmäla flytt.
Passa också på att byta till e-faktura via din internetbank - ett bra miljöval!

Avläs vattenmätaren ofta
Genom att lämna mätarställning ofta, gärna minst en
gång per år, får du bättre koll på din vattenanvändning
och därmed dina kostnader. Dessutom kan då en ökad
förbrukning, t ex genom en läcka, uppmärksammas i
ett tidigt skede. När en avläsning kommer in, regleras
sedan nästa faktura utifrån din faktiska förbrukning.

Logga in
enkelt med
bankID!

Så här läser du din faktura
A

Här hittar du ditt kundnummer och
andra uppgifter om din faktura. Faktura-/OCR-nummer anges vid betalning på annat sätt än med bifogat
inbetalningskort.

B

Post- och besöksadress samt kontaktuppgifter om du har frågor om din
faktura eller våra tjänster.

C

Information om den anläggning som
fakturan avser tillsammans med ditt
gamla abonnemangsnummer (gäller för dig som var kund innan 1/1
2017).

D

Redovisning av betalningsmottagarensmomsreg.nummer enligt krav
från Skatteverket.

E

Belopp inkl moms att betala. Du
som betalar via autogiro ser texten
”Regleras via autogiro”. Om fakturabeloppet är negativt ser du en text
ovan som visar om beloppet kommer att återbetalas eller läggas tillgodo på nästa faktura.

F

Vårt bankgironummer, att ange vid
betalning t ex via Internet.

G

Din beräknade årsförbrukning och
årskostnad för Vatten och/eller Avlopp. Förbrukningen beräknas utifrån
din senaste avläsning. Den rörliga

delen av avgiften (alltså förbrukningen) täcker kostnader för produktion
av vatten och rening av spillvatten.
Lämna gärna mätarställningen minst
en gång per år för att få en så korrekt
debitering som möjligt!

H

Numret på din vattenmätare samt en
sammanställning över eventuella avläsningar och din förbrukning.

I

Anslutning spill och Anslutning vatten
betalas för fastighetens anslutning
till det allmänna ledningsnätet och
täcker bl a underhåll av vattenverk,
avloppsreningsverk, ledningsnät och
administration.
Boenhet kan vara en villa eller lägenhet, ett fritidshus eller lokalyta. Du
betalar en fast avgift per boenhet.

M

Adressen där ditt kärl hämtas. Uppgifter om ditt abonnemang; kärlstorlek, antal kärl och hämtningsintervall.

N

Vid varje tömning registrerar sopbilen
hur många kilo avfall som hämtas.
Denna vikt redovisas men kostnaden
ingår i avgiften för ditt avfallsabonnemang.

O

Periodens belopp för hushållsavfallskärlet samt för att få avfallet hämtat
av sopbilen.

P

Beräknad årskostnad för din dagvattenanslutning.

Q

Avgift för Anslutning dagvatten betalar du som har en fastighet där
smält- och regnvatten från gatan
leds bort via allmänna dagvattenledningar.

Mätaravgift är en avgift för hyra av
vattenmätare, mätarbyte och administration.

J

Beräknad förbrukning från senaste
avläsningen till sista dagen i fakturaperioden.

K

Totalsumma för ditt vatten- och spillvattenavtal.

L

Här presenteras avtalsnummer för
ditt avfallsabonnemang.

Dagvatten Avgift boenhet betalas per
boenhet, dvs villa, lägenhet, fritidshus eller lokal.

R

Totalsumma för ditt dagvattenavtal.

S

Totalbelopp för Vatten & Avlopp samt
Avfall & Återvinning, inkl moms.

