TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CTY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mã số KH: …………..

PHIẾU ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG NƯỚC
Kính gửi : Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai
(1) Tôi tên là :……………………………………………, Sinh năm:……………….........
(2) Đại diện (Cơ quan, doanh nghiệp):…………………………………………………….
(3) CMND số: ………………………Cấp ngày:…../….../……..tại Công An:………...
(4) Điện thoại: Số thứ 1:…………………….,Số thứ 2:…………………………………..
(5) Địa chỉ thƣờng trú: …………………………………………………………………….
(6) Địa chỉ lắp đặt nước:……...…………,khu phố:…………, đường………………….
phường (xã):………………….., thành phố (huyện):……..……...…….tỉnh Đồng Nai.
(7) Mã số thuế : ……………………………..,tài khoản:………………………..………..
Tại ngân hàng :…………………………………………………………………………….
Đề nghị đƣợc cấp nƣớc để sử dụng cho:
Sinh hoạt □
CQ, HCSN □
Sản xuất □
KDDvụ □
- Tổng số ngƣời sử dụng nƣớc khoảng : .............................................. ngƣời
- Dự kiến khối lƣợng sử dụng nƣớc khoảng: ................................ (m3/ngày)
Khi được chấp thuận tôi sẽ :
 Thanh toán chi phí phát sinh nếu có.
 Thực hiện đầy đủ các nội dung nhƣ hợp đồng cung cấp nƣớc đã ký.
 Cam kết tự hoàn trả lại mặt bằng nhƣ hiện trạng ban đầu (nếu có).
 Hình thức thanh toán tiền hàng tháng:
Tiền mặt □ Chuyển khoản □ Trả qua ATM □ Nhờ thu qua Ngân hàng □
Đồng Nai, ngày……. tháng…….. năm 20…..
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gồm:
1) Bản photocopy 1 trong các giấy tờ sau:
- Giấy chủ quyền nhà hoặc Giấy chủ quyền đất (nếu chƣa có nhà phải bổ sung giấy phép xây dựng).
- Hộ khẩu thƣờng trú của khách hàng tại nơi đăng ký sử dụng nƣớc.
- Bản chính Giấy đề nghị xác nhận của địa phƣơng (theo mẫu Công ty).
2) Bản photocopy Giấy CMND (ngƣời đăng ký).
* Lưu ý: - Phiếu đăng ký sử dụng nƣớc & Hợp đồng cấp nƣớc do khách hàng có nhu cầu sử dụng nƣớc
đứng tên ký, trong trƣờng hợp khách hàng không trực tiếp ký hợp đồng thì có thể ủy quyền cho ngƣời khác ký.
- Khách hàng vẽ sơ đồ đến địa chỉ lắp đặt nƣớc vào phía sau phiếu đăng ký này.
- Khách hàng khi đến ký hợp đồng mang theo CMND bản chính để đối chiếu.
- Trong quá trình sử dụng nƣớc nếu khánh hàng thay đổi số điện thoại đã đăng ký thì phải báo cho
Công ty bằng văn bản.

SƠ ĐỒ ĐẾN ĐỊA CHỈ LẮP ĐẶT NƢỚC
(Vẽ chính xác, dễ tìm)

Địa điểm nhận biết:
- Đối diện (địa chỉ dễ nhận biết): …………………………………………………
- Bên cạnh (địa chỉ dễ nhận biết): ………………………………………………..
-Thông tin khác: ………………………………………………………………......
Xác nhận khu phố
Cho phép (cắt) đào đƣờng để lắp đặt
đƣờng ống cấp nƣớc (nếu có)

Xác nhận
Sử dụng chung đƣờng ống cấp nƣớc
của đại diện các hộ hùn (nếu có)

