ANMÄLAN OM NY KUND/ÄGARBYTE
Säljare
Gäller fastighet*
Adress*

Fastighetsbeteckning*

Avser*

Datum för ägarbyte*
Permanentboende
Fritidshus
Verksamhet (företag)
Flerbostadshus

Namn*

År/månad/dag

Personnummer *

Fakturaadress*

Telefon

E-postadress

* = obligatorisk uppgift

Säljaren ansvarar för att blanketten insändes till BORAB i god tid innan ägarbyte.

Underskrift

_________________________________________________________________________________________________________________

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Vänligen vänd för köparens uppgifter→

BORAB 82180 BOLLNÄS

0278-255 22

www.borab.se

info@borab.se

Köpare
Adress*

Fastighetsbeteckning*

Datum för ägarbyte*
År/månad/dag

Namn*

Personnummer*

Fakturaadress*
Telefon

E-postadress

* = obligatorisk uppgift

Abonnemang*
Permanent fastighet

Verksamhet

Fritidsfastighet
Maj – september
Året runt

Flerbostadshus
- Lägenheter, antal _________
- Radhus, antal _________

Sorterat. Jag kommer att sortera allt matavfall i det bruna kärlet
- Fastigheten har två kärl, ett för matavfall och ett för restavfall
- Allt matavfall ska sorteras enligt anvisningar och läggas i det bruna kärlet.
- BORAB kan komma att göra kvalitetskontroll för att säkerställa en hög renhetsgrad på mat- och restavfall.
Hemkompost. Jag kommer att kompostera allt matavfall.
- Ett delegeringsbeslut krävs från kommunen där fastigheten är belagd.
- Möjlighet finns att reducera hämtning till 4 gånger/år av restavfall. Anmäl till BORABs kundtjänst.
- Om det finns ett brunt kärl på fastigheten kommer BORAB att hämta in det.
Osorterat. Jag kommer inte att sortera ut mitt matavfall.
- Restavfall och matavfall läggs i samma påse.
Kärlstorlek
Jag vill ha följande kärlstorlek:
140L

240L

370L

Brunt kärl finns:
500L •

750L •

Ja

Nej

Jag vill behålla kärlstorleken som den tidigare ägaren haft.
•

= Gäller ej fritidshus

Underskrift
_________________________________________________________________________________________________________________

Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter
BORAB behöver dina personuppgifter för att kunna hantera din anmälan. Laglig grund för hantering av dina personuppgifter är rättslig
förpliktelse enligt Miljöbalken kap. 15. Personuppgifter i anmälan gallras vid förändring eller enligt arkivlagen. Dina uppgifter förvaras i ett
dokumenthanteringssystem vilket innebär att de kan lämnas ut till ett personuppgiftsbiträde när det krävs för att fullfölja våra förpliktelser.
BORAB är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Du har rättigheter enligt dataskyddsförordningen som du kan utöva genom att
kontakta personuppgiftsansvarig; frida.loberg@borab.se eller dataskyddsombud; dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Läs mer på
www.borab.se/kundservice/gdpr.
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