CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
Hòa Bình ngày …… tháng …… năm 20..
ĐỀ NGHỊ ĐỔI HỢP ĐỒNG MUA BÁN NƯỚC SẠCH
Kính gửi: Công ty Cổ phần Nước Sạch Hòa Bình
Địa chỉ: Tổ 2 Phường Tân Thịnh Thành Phố Hòa Bình
Điện thoại: 02183.888.355
Tên khách hàng (Theo hóa đơn gần nhất): ……………………Số HĐ……….…...................
Địa chỉ: ……………………...………Số ĐT.………………………………..........................
Mã khách hàng: ……………………………………….…….………………………………..
Đề nghị Công ty Cổ Phần Nước Sạch Hòa Bình đổi hợp đồng mua bán nước sạch cho
tôi theo tên sau đây:
Tên khách hàng……………...………………Điện thoại: …….………..……………………
Địa chỉ: ……………………………………….…………………….….……………………..
Lý do đổi hợp đồng: ………………………………………………………………………….
Mục đích sử dụng: Sinh hoạt:

Sản xuất:

Kinh doanh:

Số Hộ khẩu dùng chung Đồng hồ nước: ………. Số Người sử dụng nước: ………..
Khách hàng cam kết:
• Thực hiện đầy đủ các qui định của Nhà nước, và của Công ty CPNS Hòa Bình về
việc thi công lắp đặt đồng hồ nước và sử dụng nước.
• Tự bảo vệ đồng hồ đo lưu lượng nước và chấp hành nghiêm chỉnh mọi điều khoản
ghi trong Hợp đồng cung cấp và sử dụng nước sạch.
Hồ sơ gửi kèm theo:
Khách hàng gửi kèm theo các giấy tờ sau để làm căn cứ đổi Hợp đồng mua bán nước
sạch sang chủ sở hữu mới (Kèm theo bản Photo đã có công chứng).
• Hộ khẩu thường trú của các hộ sử dụng nước (Tại địa chỉ đăng ký sử dụng nước)
• Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà (sổ đỏ, sổ hồng) kèm theo
đăng ký tạm trú dài hạn do cơ quan Công an cấp (Trường hợp không có hộ khẩu
thường trú)
• Sổ hộ khẩu
• Hóa đơn tiền nước tháng gần nhất.
Xác nhận của UBND phường

XÁC NHẬN CỦA CHỦ
HỢP ĐỒNG CŨ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)

