LIITTYMISSOPIMUKSEN SOPIMUSEHDOT 11.11.2008 alk.
1. Laitos toimittaa osuuskunnan jäsenille vettä noudattaen tätä sopimusta ja kulloinkin voimassa
olevia yleisiä
määräyksiä.
2. Laitos noudattaa liittyjältä perittävien vesimaksujen osalta voimassa olevia vesimaksutaksoja.
3. Laitoksen liittymismaksun vuotuiserille on suoritettava osuuskunnan hallituksen hyväksymän
taksan mukaista
korkoa.
4. Liittyjä suorittaa 2. ja 3. kohdan mukaiset maksut sekä sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevia yleisiä
määräyksiä.
5. Veden laskutus aloitetaan siitä päivästä, jolloin vesi johdetaan kiinteistön vesilaitteistoihin.
6. Tonttivesijohdon liittymiskohta on sen ja laitoksen runkovesijohdon haarautumiskohdassa, ellei
laitos erityisistä
syistä
toisin päätä. Laitoksen runkovesijohdossa johdetaan vettä vähintään kahdelle liittyjälle.
7. Tonttivesijohdon liittämiskohta runkojohtoon sovitaan yhdessä. Mikäli liittyjän rakentamaan
tonttijohtoon tulisi uusi
liittymä, rakentaja antaa siihen oikeuden ja osuuskunta lunastaa tonttivesijohdon uuteen liittymähaaraan asti. Tämä
osuus muuttuu tällöin runkovesijohdoksi. Osuuskunta korvaa tästä osuudesta rakentamiskustannuksia vastaavan hinnan,
kuitenkin enintään puolet liittymismaksun määrästä.
8. Tonttivesijohdon osalta huollosta ja kunnossapidosta laitteineen vastaa liittyjä laitoksen hyväksymällä tavalla.
9. Jos liittyjä vaihtuu kiinteistön siirtyessä toiselle omistajalle, allekirjoittanut liittyjä ilmoittaa siitä
heti laitokselle sekä
sitoutuu luovutuskirjaan sisällyttämään ehdon, jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia tämän
liittymissopimuksen ehtoja. Jos kiinteistöllä osuuskunnan palvelusten käyttö lakkaa pysyvästi rakennusten poistuessa
käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan, niin liittymismaksu palautetaan ilman korkoa vähennettynä liittymän
purkamisen aiheuttamilla kuluilla.
10. Jos liittyjä haluaa sanoa irti liittymissopimuksen, hänen on ilmoitettava siitä laitokselle kirjallisesti viimeistään kaksi
viikkoa ennen haluttua sopimuksen päättymisajankohtaa.

11. Liittyjä on vastuussa laitokselle kiinteistön vedenkulutuksesta ja vesimaksuista vesimittarin lukemiseen saakka, joka
on suoritettava viimeistään kahden viikon kuluessa vaihtumis- tai irtisanomisilmoituksen saapumisesta lukien.
12. Laitoksella on oikeus sanoa irti vesilaitoksen liittymistä koskeva sopimus kolmen kuukauden
irtisanomisajalla, jos
laitos lopettaa toimintansa ko. alueella tai jakeluverkko luovutetaan toiselle omistajalle taikka laitoksessa tapahtuu
muita
tähän verrattavia uudelleenjärjestelyjä.
13. Ennen kiinteistön vesilaitteistojen liittämistä verkostoon, on liittymää koskevat suunnitelmat
esitettävä laitoksen
hyväksyttäväksi.
14. Muissa mahdollisissa asioissa noudatetaan soveltuvin osin Tampereen Veden painattamaa ja
noudattamaa
vesihuoltolaitoksen yleisiä toimitusehtoja.
15. Liittyjä on saanut sopimusta tehtäessä yhden kappaleen voimassa olevia, Tampereen Veden
painattaman vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot, osuuskunnan säännöt ja vesimaksuja koskevat taksat.
16. Tämä sopimus tulee voimaan, kun se on molempien osapuolten allekirjoittama.
17. Tätä sopimusta on tehty kaksi samasanaista kappaletta, yksi kummallekin osapuolelle.

