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Zweckverband recreatiepark Pahna 
 

Algemene voorwaarden 
 voor de levering van water en elektriciteit,   

de verwijdering van afvalwater, afval en recyclebare materialen en  
het verlenen van diensten aan de gemeenschap faciliteiten in de 

vakantiekolonie zuiden   
Recreatiepark Vereniging het doel Pahna 

 
 
§ 1 Toepassingsgebied en algemene bepalingen   
 
(1) Het doel recreatiepark vereniging in de vereniging gebied Pahna levert elektriciteit en drinkwater 
en    
       verwijderd in een 3-kamer voorbehandelde rioolwater. Hij zal beschikken over de  
       Huishoudelijk afval en het verwijderen van recycleerbare.  
 
(2) De huurder die in het verzorgingsgebied van particuliere grond met de bungalow  
       Afronding van de huurovereenkomst of de sluiting van een afzonderlijk contract voor  
       de aan-en afvoer aansluiting eigenaar van de aan-en afvoer-systeem  
       Doel Recreational Park Association Pahna en zijn afhankelijk van de toepasselijke algemene  
       Algemene voorwaarden van het aanbod en de verwijdering van de administratie unie Pahna 
recreatiepark. 
       Bewoners automatisch afgesloten met behulp van de aan-en afvoer-systeem  
       Connectee en onder voorbehoud van voorwaarden en de  
       Vergoedingen en kosten door de vereniging Pahna recreatiepark in de thans geldende versies.  
  
(3) Het doel van Recreatiepark Vereniging neemt Pahna nodig, het gebied in kwestie  
       Secundaire arbeidsvoorwaarden voor gezamenlijke gebruik apparatuur in overeenstemming met 
de afbraak  
       § 6 
 
(4) Het doel van Recreational Park Association Pahna stijgt op basis van de toepasselijke       
        Vergoedingen en kosten door de vereniging recreatiepark Pahna aansluiting en verbruik kosten  
        en een vergoeding voor aanvullende diensten.  
 
§ 2 De levering van drinkwater 
 
(1) Het doel van Recreatiepark Vereniging Pahna levert drinkwater aan het aanbod en de verbinding 
eigenaar 
       Verwijdering systeem om de levering punt in vorstvrij weer op 1 31 april  
       Oktober van elk jaar. Een jaar lang het aanbod kan worden in bestaande of nieuwbouw   
       een winter-proof verbinding kan worden overeengekomen.  
       Doel van de associatie is geen openbare recreatiepark Pahna waterleveranciers en     
       Drinkwatervoorziening is niet vereist. 
       De drinkwatervoorziening is in lijn met de verordening van de Raad Algemene  
       Voorwaarden voor de levering van water (GCI WasserV). Op de geldigheid van verordening  
       verwezen in detail. 
 
(2) Het contract voor de watervoorziening wordt geleverd met het sluiten van de lease-overeenkomst 
of een 
       Contract voor de levering van water door te geven. Het is het overdrachtspunt van de  
       Drinkwatervoorziening en stel de jaarlijkse levering periode. 
       Het contract wordt ook automatisch verwijderd uit het water distributie netwerk van de  
       Doel Recreational Park Association Pahna door te geven. In dit geval het overdrachtspunt de  
       werd overeengekomen om de bungalows of de overdracht punt op te bouwen van de vorige  
       Connectee overeengekomen.   
       Van het management van de overdracht van station systeem is in de uitsluitende of gezamenlijke  
       Eigendom van de aannemer of verbinding met een gemeenschap van verbonden kredietnemers, 
de/de  
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       Handhaving van dit systeem is verantwoordelijk/zijn. 
       De verbinding eigenaar onafhankelijk volledig opnemen van de toevoer van 
       Het drinken van water zonder vertraging, zijn er de voorwaarden van het aanbod en  
      Vergoedingen en kosten door de vereniging Pahna recreatiepark.  
 
(3) De levering van drinkwater vindt plaats binnen de bestaande en bekende technische 
       Mogelijkheden. Het doel van Recreatiepark Vereniging Pahna omvat aansprakelijkheidsclaims 
voor  
        Waterkwaliteit, watervoorziening en druk van de standaardinstellingen. De watertoevoer kan   
       worden onderbroken voor de operationele werkzaamheden die nodig zijn om het te breken  
        Water door openbare nutsbedrijven, daden van God en in het geval dat 
       de eliminatie van schade aan het recreatiepark Zweckverband Pahna economisch niet  
        worden verwacht. Reparaties zullen worden gepland 10 dagen voor de start  
        Een poster display. 
 
(4) over een drinkwatervoorziening is meestal een bungalow plot = a 
       Connectees drinkwatervoorziening. De overdracht van water door de  
       Aansluiting aan derden of andere bungalow grond is niet toegestaan. De  
       Water starttarief is per Bungalow Plot = een verbinding eigenaar voor de  
       overeengekomen levering maanden te laat. 
  
(5) Meting van het waterverbruik door middel van een gekalibreerde meter. In de 
       Supply contract zal bepalen wie eigenaar is van de watermeter. (Zweckverband  
       Recreatiepark of Pahna de verbinding eigenaar) De eigenaar van de teller garanties 
       een juiste installatie en de werking van de watermeter. Als de verbinding eigenaar  
       Hij is eigenaar van de teller bij het installeren en verwijderen van de huidige telling  
       aangetoond. Dit geldt ook bij het installeren van een nieuwe meter. Zelfs zonder voorafgaande  
       Afspraak is bevoegd personeel van het doel van de vereniging Recreational Park Pahna  
        ten minste eenmaal per jaar, de toegang tot de woning om te controleren  
       De installatie en de werking van de toonbank en voor het lezen van de huidige telling waarde  
       . Maken Voor de meterstand in de val van de datum die in de lange termijn moet worden gebruikt. 
      Om het jaar mogelijk een bericht van het waterverbruik worden schriftelijk door de  
       Connectees gedaan.        
 
(6) Drinkwater kan pas worden genomen op het afgesproken afleverpunt. 
         Het verwijderen van water voorafgaande aan het overdrachtspunt of voor de telmiddelen en   
         Manipuleer de teller zijn niet toegestaan. Mocht dit bewezen worden, een  
         extra kosten die in overeenstemming met extra betaling regelgeving en de levering bestemd is,  
         Een goede conditie onderbroken. Alle noodzakelijke uitgaven  
         voor rekening van de aannemer verbinding die de onderbreking veroorzaakt. 
 
(7) Voor de drinkwatervoorziening voor een periode van het jaarlijkse waterverbruik 
         maandelijkse starttarief en voor consumptie op een verbruik lading tegen te gaan  
        verhoogd. Het verbruik lading (m-prijs) wordt berekend als de heffing en wordt berekend als  
        volgt: de som betaald voor de aansluitkosten van het jaar./. Som van de  
         Connectees kubieke meter water verbruikt. De betaling worden vastgelegd in § 7. 
  
(8) Als het publiek van een gebruiker waterleverancier maken geen deel uit van dit contract. 
       Een verdeling van de bijdragen tussen de huurder/ Aansluiting eigenaar is volgens de  
       wettelijke bepalingen. 
 
(9) De vernieuwing van het drinkwater zal plaatsvinden, wanneer het aansprakelijkheid vaststelt 
       Slijtage van de bestaande lijnen water te voorkomen, bij verminderde  
       Waterdruk en door de staat van de lijnen van een verminderde kwaliteit van het water. De  
       Rank en orde, de route en de locatie van de nieuwe overslagstations voor de  
       Overname plaatsen op de Vereniging Recreational Park Pahna Hörung na de  
       Bepaal verbinding eigenaar. Zijn veranderingen van overslagstations op verzoek van 
       Technisch mogelijk poort aannemers zij een mogelijke resulterende extra  
       Kosten voor te dragen. 
       Het doel van Recreatiepark Vereniging Pahna vereist dat de verbinding eigenaar van de  
       Overdrachtspunt van een watermeter put in overeenstemming met erkende richtlijnen voor de 
praktijk met  
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       DVGW goedkeuring opgesteld wanneer er geen ruimte is voor de huisvesting van de vorst-vrij 
water meter  
       aanwezig is. (GCI WasserV § 11) 
       Als de verbinding eigenaar is geen watermeter put beschikbaar is, geen  
       nieuwe verbinding tot stand gebracht, ook als de oude lijn gaat uit van de dienstverlening. 
       De verbinding eigenaar beïnvloed door een nieuwe installatie van drinkbaar water zijn  
        tijd om minstens 3 maanden voordat de bouw mogelijk wordt ingelicht. Deze tijd kan op  
        Waterleiding aan de hand van de voorafgaande ongevallen worden verminderd. 
 
(10) De watervoorziening is een onderdeel van de administratie unie Pahna recreatiepark voor de 
volgende gevallen 
       worden geschorst of ingetrokken: 
       - Met een opzegtermijn van een jaar tot het einde van het jaar voor het geval dat de   
          Watervoorziening kosten niet kan worden verwacht, want dit is een lange termijn    
          verliesgevende business is. 
       - Zonder aankondiging in het geval dat de verdere werking van het systeem van de klant een 
bedreiging voor de veiligheid van  
          Personeel en bedrijf vertegenwoordigt. 
       - Onmiddellijk als de nieuwe aanleg van een drinkwaterleiding (7) komt niet overeen met de 
technische normen  
          geschikt vorstbestendig water lade is voorzien. 
       - Met een termijn van vier weken tot het einde van de maand wegens het niet om de verbinding te 
betalen 
          Water voor het lopende jaar en de consumptie kosten voor het voorafgaande kalenderjaar  
          de toegelaten na factuurdatum vervaldatum en twee schriftelijke  
          Herinnering.   

 
§ 3 Levering van Current 
 
(1) Het doel van Recreatiepark Vereniging Pahna levert elektrische energie. Levering zal worden 
gedaan om de   
       op de kaart gemarkeerd levering, in de regel op de bovenste verdieping distributie. De  
       Levering van elektriciteit vindt plaats gedurende het hele jaar. 
       Doel van de associatie is geen openbare recreatiepark Pahna leveranciers van elektriciteit en 
benodigdheden  
       huidige zonder verplichtingen. De voeding is gebaseerd op 
       Leveringsvoorwaarden van de gecontracteerde    
       Energievoorziening bedrijf. 
 
 (2) Het contract voor de levering van een terrein wordt geleverd met de voltooiing van de  
        Lease contract of een contract voor de levering van elektriciteit door te geven.  
       Het contract is ook automatisch met de stroom die in het distributiesysteem van  
       Doel Recreational Park Association Pahna door te geven. In dit geval het overdrachtspunt de  
       werd overeengekomen om de bungalows of de overdracht punt op te bouwen van de vorige  
       Connectee overeengekomen.   
       Van het management van de overdracht van station systeem is in de uitsluitende of gezamenlijke  
       Eigendom van de aannemer of verbinding met een gemeenschap van verbonden kredietnemers, 
de/de  
       Handhaving van dit systeem is verantwoordelijk/zijn. 
       De verbinding eigenaar onafhankelijk volledig opnemen van de toevoer van 
       Macht zonder vertraging, zijn er de voorwaarden van het aanbod en de tarieven en vergoedingen  
       Doel van de vereniging Recreational Park Pahna. Tenzij anders is overeengekomen, is dat  
       Levering van 3 - fase - 230 volt AC met een aangesloten vermogen van 5,2 kW. De  
       Aansluiting eigenaar is verantwoordelijk voor de juiste installatie en regelmatig  
       Herziening van de toevoerleiding van het overslagstation en de plant in de bungalow en is 
aansprakelijk  
       Schade veroorzaakt door verkeerde installatie. 
 
(3) De levering maakt deel uit van de bestaande en bekende technische mogelijkheden. 
        Het doel van Recreatiepark Vereniging Pahna omvat aansprakelijkheidsclaims voor stroomuitval 
en  
        Spanning schommelingen. De voeding kan worden onderbroken  
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        missie-kritische werk, door het onderbreken van de voeding op de  
        Elektriciteit leverancier of netbeheerder, daden van God en in het geval dat de eliminatie  
       schade aan het elektrische systeem niet noodzakelijk te leveren economisch verwacht  
       kan zijn. Reparaties zullen worden gepland 10 dagen voor het begin van ter beschikking gestelde 
kennisgeving  
       eventueel 
 
(4) via een power connector is meestal een bungalow complot = een verbinding eigenaar 
       met voeding Het meten van het opgenomen vermogen door middel van een geijkte meter,  
        dat eigendom is van het gebruik van de haven en te wachten door deze. Voor de vernieuwing 
van  
        Counter is het installeren buiten de woning. De overdracht van de macht aan derden  
         is niet toegestaan. Om de meter, medewerkers van de vereniging te lezen voor het doel  
        Afspraak om toegang tot de tellers.      
 
(5) veranderingen in de verbinding door de verbinding eigenaar behoeft de voorafgaande schriftelijke 
         Goedkeuring door de vereniging Pahna recreatiepark. Stroomuitval op aanvraag  
         van de connectee zijn gepland op weekdagen op afspraak (een  
         Week voor, niet in juli of augustus), is mogelijk.  
 
      Werk aan de plant door de vereniging Pahna recreatiepark, zoals de unieke  
      Bovenverdieping is open spruitstukken, alleen medewerkers van de administratie vakbond 
recreatie en park Pahna  
       hun agenten toegestaan. 
       Met bewezen manipulatie van tellen, ongeoorloofde verwijdering macht,  
       voor schade aan de lijnen en faciliteiten van de haven of de koper (na de  
       Interchange), die leiden tot bedreigingen en ongecontroleerde vermogensverlies is de  
       De voeding van de productie van een juiste toestand onderbroken. 
       De onderbreking van de stroomvoorziening kunt ook andere leners die over de  
       dezelfde toevoerleiding worden geleverd uit de overdracht punt, zorg. 
       Met bewezen manipulatie van de teller en de aankoop van elektriciteit van de meter  
       Een extra heffing zal worden geheven in overeenstemming met de toeslagen en kosten. Al de 
afbraak van  
       Levering gerelateerde kosten worden gedragen door de vervuiler of de  
       Vervuilers. 
 
(6) Vernieuwing van de voedingskabels aan op de plaats van levering in 
       Verantwoordelijkheid van het bestuur vakbond Recreational Park Pahna gedaan, wanneer het het  
       aansprakelijk als gevolg van slijtage. De rangorde en de nieuwe installatie, de route van de  
       nieuwe lijnen en overdracht wijst in dit verband kan worden geherdefinieerd  
       zijn. Dit gebeurt volgens de wensen van de verbinding Hörung bepaling door de  
       Zweckverband recreatiepark Pahna Bij het technisch mogelijk is veranderingen in de  
       Aangesloten belasting en de overdracht station zendt het verzoek van de aannemer van deze 
verbinding  
       eventueel noodzakelijke extra kosten. Voor nieuwe installaties, het tellen van  
       vereist buiten de bungalow volgens de technische normen. Veranderingen in  
       De verantwoordelijkheid van de aannemer om de overdracht punt verbinden zijn voor rekening 
van de  
       Connector leverancier. Van een aanstaande bouwproject, de verbinding eigenaar  
       tijd, ten minste drie maanden voordat de bouw begint, op de hoogte. Op dit moment kan Havrien  
       worden ingekort. 
  
(7) voor aansluiting op het stroomnet is een maandelijkse vergoeding voor het 
       Consumptie, een verbruik heffing hand van de meterstanden. De gebruikskosten (per  
        kWh)) wordt berekend als een heffing en wordt als volgt berekend: 
        Som betaald voor de aansluitkosten van het jaar./. Som van de  
        Connectees kWh verbruikt. De betaling worden vastgelegd in § 7. 
 
(8) De levering wordt onderbroken of stopgezet: 
       - Met een opzegtermijn van een jaar tot het einde van het jaar voor het geval dat de   
          Economische levering van elektriciteit niet kan worden verwacht, want dit is een lange termijn    
          verliesgevend bedrijf is 
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       - Zonder aankondiging in het geval dat de verdere werking van het systeem van de klant een 
bedreiging voor de veiligheid van  
          Personeel en bedrijf vertegenwoordigt 
       - Onmiddellijk als de nieuwbouw van een elektrische lijn (6) komt niet overeen met de technische 
normen  
          juiste verbinding van het overslagstation en een buiten de bungalow  
          teller gemonteerd op de zijde van de connector houder worden. 
       - Met een termijn van vier weken tot het einde van de maand wegens het niet om de verbinding te 
betalen 
          voor elektriciteit voor het lopende jaar en het verbruik kosten voor het voorafgaande 
kalenderjaar  
          de toegelaten na factuurdatum vervaldatum en twee schriftelijke  
          Herinnering. 
 
§ 4, sanitaire voorzieningen 
 
(1) Het doel van Recreatiepark Vereniging Pahna ontdoen van afvalwater dat in een kleine 
zuiveringsinstallatie aan de        
      Connectee of een gemeenschap van connectee precleared mechanisch  
      was. Overdracht punt van de baai, volgens de waterzuiveringsinstallatie. 
     Voor bestaande drinkwatervoorziening verbinding nodig is voor de verwijdering systeem, de    
     Kwel van afvalwater, wordt afgewikkeld afvalwater ook niet toegestaan. 
     Het contract voor de overname van vestigden afvalwater komt tot de conclusie van de 
     Lease of contract voor de verwijdering van vestigden afvalwater door te geven. 
     Daarin het overdrachtspunt (en volgens de septische tank) en de gebruiksperiode van  
     Afvalwater-systeem vast. Het contract is ook automatisch de ene kant door de  
     Connectees geregistreerde gebruik van de riolering over. In dit geval  
     de overdracht punt in de bouw van de bungalow of het overdrachtspunt van de vorige eigenaar als  
     overeengekomen. Breng de voorwaarden van de administratie unie Pahna recreatiepark in de 
huidige  
      Exemplaren.  
 
(2) De abonnee garandeert zelf of als onderdeel van de gemeenschap van gebruikers van de  
      Zuiveringsinstallatie voor een goede werking en het onderhoud van de 
afvalwaterzuiveringsinstallatie in overeenstemming met de  
      de voorwaarden van het Thüringer afvalwaterzuiveringsinstallatie regelgeving en voor de 
regelmatige afzet  
      van zuiveringsslib in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. Zweckverband 
Recreational Park  
      Pahna wordt verzocht door het bewijs van de goede werking en regelmatige  
      Demonstreer de verwijdering van zuiveringsslib. De hoeveelheid afgevoerd slib per  
      Bungalow perceel per jaar moet minder zijn dan in uitzonderlijke gevallen, 0.5m ³.  
      Nadat een afspraak is het recreatiepark Mitabeitern Pahna of hun gemachtigden   
      de inrichting toegankelijk te maken en de functies te activeren.  
 
(3) in de riolering door de vereniging kan slechts recreatiepark Pahna  
       in een zuiveringsinstallatie mechanisch voorbehandelde afvalwater van het gebruik van de 
bungalow  
       worden gestart. De lozing van afvalwater zonder voorafgaande verduidelijking of onvoldoende  
       Primaire behandeling vanwege mankementen van de afvalwaterzuiveringsinstallatie, van 
commercieel gebruik, en  
       de afvoer van het oppervlaktewater of het dak het water zijn niet toegestaan. Na  
       Afspraken kunnen worden op de Vereniging Recreational Park Pahna op het terrein bewijs  
       de wijze van verwijdering van het oppervlaktewater en het dak de vraag naar water. 
 
(4) De vernieuwing van de rioleringen aan de levering punt voor de septic tanks 
        is de verantwoordelijkheid van het bestuur vakbond vindt plaats op Recreatiepark en Pahna  
         festgestelltem fundamenteel zich te dragen. De rangorde en het nieuwe gebouw, de  
         Route van de nieuwe lijnen en overdracht punten zijn in deze context  
         opnieuw gedefinieerd. 
         Dit gebeurt volgens de wensen van de verbinding Hörung aannemer of de gemeenschap van  
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         Aansluiting eigenaar van het gemeenschappelijk orgaan Pahna recreatiepark. Bij het technisch 
mogelijk is  
         Wijzigingen van de verbinding en de overdracht station zendt op verzoek van de connectee  
        eventueel noodzakelijke extra kosten. Voor nieuwe installaties, het bewijs  
        de werking van de afvalwaterzuiveringsinstallatie en een lektest nodig.  
        De heraansluiting van het bergingssysteem is slechts op een technische normen  
        geschikte waterzuiveringsinstallatie. Structurele veranderingen in de verantwoordelijkheid van de  
        Connectee na de overdracht punt ten laste van de terminal leverancier. Vanuit  
        komende bouwproject verbinding eigenaar tijd ten minste drie  
        Maanden voor het begin van de bouw, op de hoogte. Ongevallen op dit moment kan worden 
ingekort. 
 
 
(5) voor aansluiting op de riolering is een maandelijkse starttarief en een 
      Einleitpreis de geloosde hoeveelheid afvalwater verzameld. Is er geen contra,   
      wordt berekend volgens de Einleitmenge van het waterverbruik. De maandelijkse  
      Aansluiting vergoeding wordt aangerekend voor de maanden waarin het water wordt geleverd.  
      Als oppervlakte en het dak water werd bovendien een extra vergoeding  
      als functie van de jaarlijkse neerslag en het dak of oppervlakte  
      verhoogd.        
      
(6) De afvalverwerking is geschorst of ingetrokken: 
       - Met een opzegtermijn van een jaar tot het einde van het jaar voor het geval dat de   
          Afvalwater-economisch in redelijkheid niet worden verwacht, want dit is een lange termijn    
          verliesgevend bedrijf is 
       - Zonder aankondiging in het geval dat de verdere werking van de waterzuiveringsinstallatie of 
een verbinding aannemer  
          Groep verbinding een gevaar dienen voor de veiligheid van personen en apparatuur en  
          die het grondwater of zeewater, 
       - Onmiddellijk als de nieuwbouw van rioolwaterzuiveringsinstallaties (5) het afvalwater in een 
technische  
          Normen juiste afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt vooraf gewist en het managementsysteem 
pagina's  
          de terminal aannemer de technische normen voldoet niet aan de 
       - Met een termijn van vier weken tot het einde van de maand wegens het niet om de verbinding te 
betalen 
          voor afvalwater voor het lopende jaar en het verbruik kosten voor de vorige  
         Jaar na factuurdatum vervaldag wordt de toegelaten en twee schriftelijke  
       Herinnering. 
       
(7) eenmalige premies van de regionale afvalwater nut of de gemeente om 
      Tijd van het onderzoek pro rata worden toegewezen op de verbinding eigenaar. Doel van de 
associatie  
      Recreational Park Pahna onverwijld in kennis gesteld van een geplande opstand. 
 
§ 5 Verwijdering van huishoudelijk afval en recyclables 
 
(1) Het doel recreatief park Pahna Vereniging verwijderd van huishoudelijk afval. Hij organiseerde het 
verzamelen en 
       het verwijderen van recycleerbare. Voor huurders is er een land van de bungalow  
       Port recht op het bergingssysteem, ongeacht of en in welke mate een  
       Gebruik plaatsvindt. 
 
(2) Voor het verwijderen van afval en de inzameling en het transport van recyclebare materialen een 
      Starttarief en de verwijdering van een verwijderingsbijdrage was eigenlijk verzameld. 
      Het niveau van de heffingen is in het herstel van de kosten door de vereniging Park Pahna      
      bepaald. Hier zullen de totale kosten van verwijdering gebied bij de anteiligauf  
      Connectees verdeeld. 
 
(3) Het verwijderen van afval en recyclebare materialen zullen worden ingesteld: 
        met een periode van een jaar naar het eind voor het geval dat de   
        Afvalverwerking en recycling ter beschikking, de organisatie van niet meer economisch  
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        kan worden verwacht, want dit is een verliesgevend bedrijf op de lange termijn.  
 
§ 6 secundaire arbeidsvoorwaarden 
 
(1) Het doel van Recreatiepark Vereniging Pahna volgende biedt extra voordelen voor activa,   
       gebruikt door de bungalow eigenaars: 

- Om de bevaarbaarheid van de kanalen in de vakantiekolonie van april tot oktober te 
behouden 

             - Om de functionaliteit van de barrière in stand te houden 
             - Verlichting van de barrière-systemen en het hoofdpad  

- Onderhoud van groen in de vakantiekolonie 
- Verwijdering van groenafval en bladeren 

         Deze lijst is niet uitputtend en indien nodig uit noodzaak en anderen   
         het contract betrokken diensten zullen worden toegevoegd. 
              
(2) Voor aanvullende diensten een vast bedrag betaalt onder Tariefreglement. 
 
§ 7 Betaling 
 
(1) De aansluitkosten voor water, elektriciteit, de verbinding vergoeding voor afval en 
       Het verzamelen van recyclebare materialen, alsook de betaling voor ondersteunende diensten is 
de eerste in een jaarlijks bedrag  
       Kwartaal van dit jaar in rekening gebracht.  
 
(2) De eerste boekhoudkundige Kwartaal van dit jaar, de   
       Verbruikskosten voor water en elektriciteit en riolering voor de Einleitpreis  
       het voorgaande jaar en de verwijderingsbijdrage voor afval en recyclables van het voorgaande 
jaar  
       berekend.  
 
(3) niet-betaling van havengelden en het brandstofverbruik is de levering van water en  
       Stroom met een vier weken aan het einde van de maand na de factuurdatum  
       aangewezen vervaldatum en twee stellen schriftelijke aanmaning. Verder  
       gelden voor de onderbreking en stopzetting van de diensten na bepalingen  
       deze opdracht: 2 (10), 3 (8), 4 (6), 5 (3) 
 
§ 8 Slotbepalingen 
 
(1) De voorwaarden voor aan-en afvoer van toepassing op alle  
     Aansluiting eigenaar door de vereniging op het recreatiepark Pahna stap je in werking 01.01.2012  
     en toe te passen bij het bestaande aanbod en afvalverwerking in plaats van de levering en  
      Verwijdering voorwaarden door 01.01.2003.  
 
(2) Het bericht via scherm in de ontvangst. Is te zien in de 
      Showcases opgemerkt.   
 
 


