Betala via autogiro
Lunds Renhållningsverk har tecknat avtal med Bankgirot vilket innebär att Du,
både som privatperson och företagare, har möjlighet att betala Dina renhållningsfakturor via autogiro. Detta är en kostnadsfri tjänst som Lunds Renhållningsverk
erbjuder för att göra det enklare för Dig som kund. Fördelarna med autogiro är att
räkningarna betalas på förfallodagen och att Du som kund inte blir debiterad inkassokostnad eller dröjsmålsräntor.
Naturligtvis informerar vi Dig, 30 dagar före varje överföringstillfälle, om fakturans
belopp och vilket datum pengarna dras från Ditt konto. Inbetalningskortet som
bifogas med fakturan makuleras då Du har autogiro.
Är Du intresserad av att betala renhållningsfakturorna via autogiro?
Läs då igenom villkoren på bifogat blad innan Du fyller i medgivandet nedan och
skickar det till:
Lunds Renhållningsverk
Traktorvägen 16
226 60 Lund
Om Du har några frågor, ring Lunds Renhållningsverk, tel. 046-35 53 90 eller
35 53 92.
Med vänliga hälsningar
Lunds Renhållningsverk

Medgivande för autogiro
(Vg texta)

Kontoinnehavarens personnummer/
företags-/organisationsnummer

Namn..................................................
Adress.................................................

-

Postnr..................................................

Bankkonto som pengarna ska överföras från
(Clearingnummer, fyra siffror + kontonummer)

Clearingnummer är det fyrsiffriga nummer som
tilldelas varje bankkonto, se kontoutdrag. Sparbanken har ibland fem siffror, ex 9300-9xxxxx.
Utelämna den femte siffran, i detta fall 9. Handelsbankens clearingnummer ska alltid börja
med 6 (hittar du inte numret ange 6000). Har
du personkonto i Nordbanken använd 3300 som
clearingnummer.
I samband med att Du lämnar uppgifterna på blanketten
medger Du att Lunds Renhållningsverk, Lunds kommun
behandlar dessa personuppgifter om Dig vid behandling av
Din ansökan. Enligt §§ 26 och 28 personuppgiftslagen har
Du rätt att, på begäran, få information om och rättelse av de
uppgifter som behandlas.
Post och Besöksadress:			
Traktorvägen 16, 226 60 Lund		

Telefon			
Vx 046 - 35 50 00

Ort.......................................................
Telefon (dagtid)..................................
Kundnr. ..............................................
............................................................
Ort, datum
............................................................
Underskrift		

Jag har tagit del av och godkänner villkoren
för Autogiro. (Anmälan måste skrivas under
av kontoinnehavaren).
Fax: 		
046 - 35 59 39

E-post:
renhallningsverket@lund.se

Information om Personuppgiftsbehandling
De personuppgifter som Lunds Renhållningsverk registrerar om Dig
är de uppgifter som behövs för att vi ska kunna uppfylla vår del i vårt
gemensamma avtal och för att kunna tillgodose dina önskemål som
kund.
Dina uppgifter kommer ej att lämnas ut till annan utan används endast
av Lunds Renhållningsverk.
Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har Du rätt att begära ut information
om och rättelse av dina personuppgifter. Om du vill veta vilka
personuppgifter vi har om dig ber vi dig att skriftligen meddela oss
detta.

Vänligen
Lunds Renhållningsverk

Postadress
Traktorvägen 16
226 60 Lund

Besöksadress
Telefon
Traktorvägen 16
Vx 046-35 50 00
E-post
renhallningsverket@lund.se

Telefax
Bankgiro
046-35 59 39
590-7175
Internetadress
www.lundsrenhallningsverk.se

Postgiro
475 04 00-6

Organisationsnr.
212000-1132

