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Ansökan om nyckel till vattenkiosk 
 

Denna blankett använder du för att ansöka om nyckel till Nässjö Affärsverks vattenkiosk. 
 

Vatten från vattenkiosken räknas som ett tekniskt vatten och inte som dricksvatten. 
 

Företagsnamn/Namn på person (fullständigt juridiskt namn): 
 
 

Organisationsnummer/personnummer (10 siffror): 
 
 

Fakturaadress: 

Postnummer: 
 
 

Ort: 
 
 

Referensnummer/namn: 
 
 

Kontaktperson: 
 
 

Telefon: 
 
 

Email: 

 

Nyckel 
Nyckeln är en värdehandling. Vid förlorad, skadad eller borttappad nyckel debiteras en avgift på 300 kronor. 
 

Antal nycklar………………Stycken 
 

Eventuell märkning på nycklar (exempelvis bilnummer ) 

 

Eventuell märkning på nycklar (exempelvis bilnummer ) 

 
  

  

  

  

  

  

  

 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

Datum och Ort 

 

___________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________ 

Namnunderskrift    Namnförtydligande 
 

I samband med att du lämnar uppgifterna på blanketten medger du att Nässjö Affärsverk AB behandlar personuppgifterna om dig enligt 
dataskyddsförordningen. Uppgifterna kommer att användas för administration och underlag för debitering. Du har rätt att på skriftlig begäran få 
information om, och rättelse av, uppgifterna. 
 
 

Skicka blanketten utan frimärke till:    
Nässjö Affärsverk AB    
Svarspost 
550478700 
571 80 Nässjö      
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