Ansökan om gemensamt avfallskärl

1
(
2
)

enligt renhållningsordning för Klippan och Perstorps
kommun

Sänd ansökan till:
Nårab
Hyllstofta 6178
264 93 Klippan
Ansökan från Fastighet 1
Namn

Kundnr hos Nårab

Fakturaadress
Postnummer

Ortnamn

Person-/Organisationsnummer

Telefon/mobil

E-post

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Ansökan från Fastighet 2
Namn

Kundnr hos Nårab

Fakturaadress
Postnummer

Ortnamn

Person-/Organisationsnummer

Telefon/mobil

E-post

Fastighetsbeteckning

Fastighetens adress

Kryssa i önskat abonnemang
Permanentboende:
Beda sorteringskärl med 13+26 tömningar/år
Beda sorteringskärl med 6+26 tömningar/år
Beda sorteringskärl med 13+13 tömningar/år (kräver godkänd hemkompost på bägge fastigheterna)
Beda sorteringskärl med 6+13 tömningar/år (kräver godkänd hemkompost på bägge fastigheterna)
100 liters kärl för mat/restavfall, 26 tömningar/år
190 liters kärl för mat/restavfall, 26 tömningar/år
370 liters kärl för mat/restavfall, 26 tömningar/år
Fritidsboende:
Beda sorteringskärl med 8+14 tömningar/år
100 liters kärl för restavfall, 14 tömningar/år
190 liters kärl för restavfall, 14 tömningar/år
370 liters kärl för restavfall, 14 tömningar/år

Hushåll 1:

Året runt boende

Fritidshus

Antal personer i hushållet: _______________

Hushåll 2:

Året runt boende

Fritidshus

Antal personer i hushållet: _______________

Placering
Kärlen placeras på fastigheten: _____________________________________________________

Vänd ->

Övriga upplysningar

Debitering av abonnemang
När kärlet delas av två kunder får de varsin faktura där de debiteras för en grundavgift och halva rörliga avgiften för kärlet.
Anmäl alltid ägarbyte och ändrade förhållande till Nårab.

Fastighetsägare 1:

______________________________

______________________________________

Datum

Underskrift

Fastighetsägare 2:

______________________________

______________________________________

Datum

Underskrift

Registrering av personuppgifter sker i enlighet med dataskyddsförordningen, GDPR. För att administrera din
anmälan/ansökan samt tillhandahålla information och genomföra debitering av dina avfallstjänster krävs registrering av
uppgifterna i vårt dataregister. Information om hur Nårab behandlar dina personuppgifter hittar du under fliken Om Nårab
på vår hemsida www.narab.se. Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa.
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