
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

Hòa Bình ngày …… tháng …… năm 202..

ĐỀ NGHỊ ĐỔI HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC

Kính gửi:    Công ty Cổ phần Nước Sạch Hòa Bình
   Địa chỉ: Tổ 2 phường Tân Thịnh thành Phố Hòa Bình
 

Tên khách hàng (chủ HĐ cũ): ……………………….………………..Số HĐ: ……….…...........

Địa chỉ: ……………………………………………….....……… Số ĐT: .………………………

Mã khách hàng: ……………………………………….…….…………………………………….

Đề nghị Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình đổi Hợp đồng dịch vụ cấp nước cho tôi theo
tên sau đây:

Tên khách hàng (chủ hđ mới):……………...…………………..Điện thoại: …….………..………..

Số CCCD (CMTND): …………………………… ngày cấp: …./…../……… nơi cấp:…………….

Địa chỉ: ……………………………………….…………………….….…………………………….

Lý do đổi hợp đồng: …………………………………………………………………………………

Mục đích sử dụng: Sinh hoạt: Sản xuất: Kinh doanh: 

Số người sử dụng nước: ………….. 

Khách hàng cam kết:

• Thực hiện đầy đủ các qui định của Nhà nước, và của Công ty CP Nước sạch 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 dịch vụ cấp nước.

•  Tôi cam kết việc đổi, sang tên Hợp đồng đã được chủ Hợp đồng cũ chấp thuận nếu có
tranh chấp, Công ty Cổ phần Nước sạch Hòa Bình có quyền đơn phương chấm dứt Hợp
đồng. (tôi xin chịu trách nhiệm và bồi hoàn toàn bộ mọi chi phí  phát sinh trong quá trình
đổi Hợp đồng mới, làm lại Hợp đồng cũ).

Hồ sơ gửi kèm theo: 

Khách hàng gửi kèm theo các giấy tờ sau để làm căn cứ đổi Hợp đồng dịch vụ cấp nước sang
chủ sở hữu mới:

• Thẻ căn cước công dân.

• Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà (sổ đỏ, sổ hồng).

• Hợp đồng cũ, Hóa đơn tiền nước tháng gần nhất.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
Ký, ghi rõ họ tên

MẪU NHÂN DÂN


