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Datum

Anläggningsadress Postnummer Postort
Uppgifter om fastigheten

Underskrift (om inte både säljare och köpare kan skriva under ska kopia på köpekontraktet bifogas)

Namnförtydligande

Besöksadress Telefon  Bankgiro  Org. nr   E-post    Öppettider 
Bryggerigatan 3 044-13 54 00 5960-1534  556002-3136 renhallningen@kristianstad.se Mån-fre 9-15  
Kristianstad  Telefax  Plusgiro    Hemsida   Lunchstängt 12-13 
   044-10 07 55 414403-5    www.renhallningen-kristianstad.se

Fastighetsbeteckning - se renhållningsfaktura

Renhållningens anteckningar

Kunduppgifter säljare

Förnamn

Kundnr - se renhållningsfaktura

Efternamn

Personnummer

Ny adress efter flytt Postnummer Postort

Telefonnummer (även riktnr) Mobilnummer

Blanketten ska vara Renhållningen tillhanda snarast eller senast två veckor efter överlåtelsedatum. 
Fyll i blanketten och skicka den till: Renhållningen Kristianstad, Bruksgatan 5, 291 59 Kristianstad. 

 

Datum för överlåtelse
Datum

Uppgifter om ny ägare vid försäljning av fastighet

Förnamn

Kundnr (om du tidigare är kund hos Renhållningen) - se renhållningsfaktura

Efternamn

Personnummer

Utdelningsadress (gata, box etc) om annan än anläggningsadress ovan Postnummer Postort

Telefonnummer (även riktnr) Mobilnummer

Underskrift säljare/nyttjanderättshavare Underskrift köpare/ägare Datum

Namnförtydligande

Information om behandling av personuppgifter 

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i Renhållningen Kristianstads system för administration och andra åtgärder som behövs för att 
handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse fakturering och framställning av statistik. Ytterligare nödvändiga personuppgifter kan komma att samlas in för dessa 
ändamål från annan källa än dig själv. Personuppgifter kan komma att lämnas till annan myndighet eller till den som begär det enligt offentlighetsprincipen. 

Vill du att dina registrerade personuppgifter ska rättas, blockeras eller utplånas (28 § Personuppgiftslagen (PUL)) eller vill du erhålla besked om registrerade 
personuppgifter (26 § PUL) kan du skriftligen begära detta. Skicka din begäran till Renhållningen Kristianstad, Bruksgatan 5, 291 59 Kristianstad. 

Information om hur dina personuppgifter behandlas lämnas av Renhållningen Kristianstad, som är personuppgiftsansvarig, tel. 044-13 54 00.  

 

E-post

E-post

Jag har haft sms-tjänst och vill nu avsluta denna eftersom jag flyttar ifrån fastigheten. 
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Uppgifter om fastigheten
Underskrift (om inte både säljare och köpare kan skriva under ska kopia på köpekontraktet bifogas)
Besöksadress         Telefon                  Bankgiro                  Org. nr                   E-post                            Öppettider
Bryggerigatan 3         044-13 54 00         5960-1534                  556002-3136         renhallningen@kristianstad.se         Mån-fre 9-15         
Kristianstad                  Telefax                  Plusgiro                                    Hemsida                           Lunchstängt 12-13
                   044-10 07 55         414403-5                                    www.renhallningen-kristianstad.se
Renhållningens anteckningar
Kunduppgifter säljare
Blanketten ska vara Renhållningen tillhanda snarast eller senast två veckor efter överlåtelsedatum.Fyll i blanketten och skicka den till: Renhållningen Kristianstad, Bruksgatan 5, 291 59 Kristianstad.
 
Datum för överlåtelse
Uppgifter om ny ägare vid försäljning av fastighet
Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i Renhållningen Kristianstads system för administration och andra åtgärder som behövs för att handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse fakturering och framställning av statistik. Ytterligare nödvändiga personuppgifter kan komma att samlas in för dessa ändamål från annan källa än dig själv. Personuppgifter kan komma att lämnas till annan myndighet eller till den som begär det enligt offentlighetsprincipen.
Vill du att dina registrerade personuppgifter ska rättas, blockeras eller utplånas (28 § Personuppgiftslagen (PUL)) eller vill du erhålla besked om registrerade personuppgifter (26 § PUL) kan du skriftligen begära detta. Skicka din begäran till Renhållningen Kristianstad, Bruksgatan 5, 291 59 Kristianstad.
Information om hur dina personuppgifter behandlas lämnas av Renhållningen Kristianstad, som är personuppgiftsansvarig, tel. 044-13 54 00. 
 
Jag har haft sms-tjänst och vill nu avsluta denna eftersom jag flyttar ifrån fastigheten. 
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