
Nössemarks Fiber Ekonomisk Förening

Blankett för överlåtelse av medlemskap vid försäljning av fastighet

Om en fastighet ansluten till föreningens fibernät byter ägare är det viktigt att Fiberföreningen får
information om detta. Som medlem ansvarar du för att föreningen meddelas om ägarbytet.
Medlemskapet såväl som eventuellt gruppavtal samt kostnad för dessa överlåts till den nya ägaren.
Information om kostnader finns på föreningens hemsida: http://nossefiber.se/medlemskostnader/

Aktuell fastighet
Fastighetsbeteckning på fastigheten

 
Adress till fastigheten Postnummer, Postort

      66891, ED

☐ Fastigheten har öppen fiber via föreningen (öppen fiber innebär att du själv har valt/väljer
tjänsteleverantör https://zitius.com/zmarket/)

☐ Fastigheten har Gruppavtal via Telia, detta överlåtes härmed till den nya ägaren.

Tidigare ägare
Namn

     
E-postadress Telefonnummer

           
Bostadsadress (om annan än ovan –  i så fall även faktureringsadress) Postnummer, Postort

           

Ny ägare
Namn

     
E-postadress Telefonnummer

           
Bostadsadress (om annan än ovan –  i så fall även faktureringsadress) Postnummer, Postort

           

Härmed bekräftas att medlemskap såväl som eventuellt gruppavtal övertas i samband med ägarbyte. Som ny

ägare godkänner jag också att mina personuppgifter hanteras av föreningen utifrån GDPR (se nedan).

Datum:       Datum:      

Underskrift (tidigare ägare)

     
Underskrift (ny ägare)

     
Namnförtydligande (ny ägare) Namnförtydligande (ny ägare)

Blanketten kan skrivas ut, skrivas under och skannas och skickas till anncatjoh@gmail.com alt via post
till Ann-Catrin Johansson, Tolserud 360, 668 91 ED.

GDPR - Enligt Dataskyddsförordningen 2016/679 är föreningen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som

behandlas med anledning av ditt medlemskap. Dina personuppgifter kommer bl.a. att förekomma i vårt bokföringssystem

och medlemsregister för att vi ska kunna administrera och hantera ditt medlemskap. Dina uppgifter kan vid behov också

komma att delas med myndigheter eller samarbetspartners exv Telia och Zitius i syfte att leverera tjänster samt vår

tjänsteleverantör av administrativa tjänster för att möjliggöra exv fakturering och medlemsregister.
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