
ORAVISALO-VANNILAN VESIOSUUSKUNTA   LIITTYMISSOPIMUS / KÄYTTÖSOPIMUS
Rääkkylä
Y-tunnus 0894418-8

Omistaja/liittyjä:  __________________________  HE-tunnus/Y-tunnus:  ______________

Lähiosoite: __________________________ Tilan nimi: __________________

Postinro: _________  RN:o __________________

Postitoimipaikka: __________________________ Puhelin: __________________

Liittymän osoite: __________________________  Kunta: Rääkkylä
(ellei sama)

__________________________ Kylä: __________________

Käyttökohde (laita ruksi):  vakit.asunto ___  
vapaa-ajan as. ___  
maatila ___  
yritys ___  
muu ___  mikä __________________

Sopimus koskee: liittymistä ___  
käyttöä ___ 

   
Arvioitu vuotuinen vedenkulutus: _______  m3.

Sopimuksen liitteenä ovat:    asemapiirros ___  
pääpiirustus ___  
kartta ___

Liittymän arvioitu rakentamisaika: ____ / ____  ________ mennessä. 
Liittämiskohta on talosulku.

LIITTYMISMAKSU ON 1860,00 EUROA.
Liittymismaksu sisältää arvonlisäveroa 24 % verokannan mukaisesti 360,00 euroa. Liittymismaksun arvonlisä-
veroton hinta on 1500,00 euroa. Liittymään sisältyy vedenjakeluun ja -mittaukseen tarvittava mittariasetelma.
Liittymismaksu maksetaan yhdessä erässä, maksuehto 14 pv. laskun päiväyksestä. Myöhästyneestä maksusta 
perimme korkolain mukaista viivästyskorkoa. Liittymän rakentamista ei aloiteta ennen maksun suorittamista.

Tonttivesijohdon rakentaa osuuskunta ___  liittyjä ___

Tonttijohdon rakentamisesta aiheutuneet kustannukset laskutetaan hinnaston mukaisesti.

1.  Oravisalo-Vannilan vesiosuuskunta (jäljempänä osuuskunta) liittää liittyjän verkkoonsa tämän sopimuksen ja sen liitteiden mukaisilla ehdoilla.
2.  Liittyjä sitoutuu siihen, että osuuskunta saa sijoittaa  tarvittavat runkojohdot ja talojohdot liittyjän kiinteistölle korvauksetta.
3.  Liittymän sovittu toimitusaika voi viivästyä, mikäli osuuskunta ei saa maankäyttölupia normaaliaikataulussa.
4.  Liittymismaksun suorittamisen viivästyttyä olennaisesti osuuskunta voi purkaa sopimuksen.
5.  Liittymissopimuksen päätyttyä ei liittymismaksua, eikä talojohdon rakentamiskuluja palauteta liittyjälle.
6.  Osuuskunta laskuttaa liittyjältä kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaiset maksut.
7.  Liittyjä huolehtii hallinnassaan olevien johtojen ja asennusten kunnosta ja turvallisuudesta vesihuoltolain, sopimusehtojen ja yleisten toimitus-
     ehtojen mukaisesti
8.  Mikäli liittymää ei oteta käyttöön, taikka liittyjä keskeyttää veden käytönsä haluten kuitenkin pitää liittymissopimuksensa voimassa, veloitetaan 
     liittymän ylläpidosta vuosittain kulloinkin voimassa oleva ylläpitomaksu.
9.  Liittyjä kuittaa tämän sopimuksen allekirjoittaessaan saaneensa sopimukseen sovellettavat sopimusehdot, yleiset toimitusehdot ja hinnaston
     sekä tutustuneensa niihin.
10. Tätä sopimusta on laadittu kaksi (2) kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.
11. Liittyjän tulee viipymättä ilmoittaa havaitsemastaan vesijohtoverkoston viasta osuuskunnalle.

______________________________   _____________           Rääkkylässä ____.____.20___
paikka                                                     päiväys                                                        

Liittyjä (alle nimen selvennys) Oravisalo-Vannilan vesiosuuskunta

___________________________________________ ______________________________________

LIITTEET 1. Sopimusehdot   2. Yleiset toimitusehdot   3. Hinnasto


