28.04.2021

טופס בקשה להחלפת משלמים בגין השכרה
פרטי הנכס ובעליו:
מספר נכס :

______

מספר מד מים :

 .כתובת הנכס :

____

מספר ת.ז\ח.פ :

______

 .שם בעל הנכס :

___

.
.

____

.

פרטי שוכר יוצא :
שם ומשפחה\חברה :

___
________

מספר טלפון :
כתובת דוא"ל :

 .מספר ת.ז\ח.פ :

_____

 .כתובת למשלוח דואר עתידי :

@

___

.
.

___

.
,

אני מצהיר בזה כי פיניתי את הנכס המוזכר לעיל ביום
מ"ק.

וכי קריאת מד המים ביום הפינוי הייתה

ידוע לי כי מילוי טופס זה אינו אישור על החלפת הצרכנים  ,וכי ביצוע החלפת הצרכנים מותנה בכך שאשלם את מלוא
התשלומים בעד צריכת המים והביוב בנכס עד למועד פינוי הנכס כאמור .ככל שלא הוסדר התשלום על ידי ,כי ביצוע
ההחלפה מותנה בכך שאשאיר בידי החברה פרטים מלאים להתקשרות עמי לצורך הסדרת החוב.
חתימת השוכר היוצא :

.

 .תאריך :

פרטי שוכר נכנס :
שם ומשפחה\חברה :
מספר טלפון

___

:

 .מספר ת.ז\ח.פ :

_________

קריאת מד המים :
כתובת דוא"ל :

אני מצהיר בזה כי החל בתאריך

__

 .תאריך כניסה לנכס:

מ"ק .כתובת למשלוח דואר:
@

.
______
______

.
.

.
אני שוכר בנכס המוזכר לעיל ומאשר את קריאת המונה כפי

שהצהרתי לעיל.
חתימת השוכר הנכנס :

 .חתימת בעל הנכס:

.

עדכון מספר הנפשות  :לתשומת ליבך  ,כדי לקבל תעריף בעבור כמות מוכרת ,יש לצרף טופס הצהרה על מספר הנפשות בצרוף
צילום ספחי ת.ז )וספח הכתובת( של הצרכן החדש ובני ביתו.
)בהתאם לכללי המים ,במידה ולא יצורפו צילומי ת.ז כנדרש  ,יעודכן מספר הנפשות בנכס ל (2

לבקשה זו נדרש לצרף  (1 :העתק חוזה שכירות חתום ע"י הצדדים.
 (2צילומי תעודת זהות\ אישור מרשם החברות\ עמותות \שותפויות.
ניתן לשלוח טופס זה בצירוף המסמכים הנלווים לפקס , 09-9710829 :למיילPniyot@mey-herz.co.il :
או לבצע את הפעולה במרכז שירות הלקוחות  :רחוב בן גוריון  , 2הרצליה קומה .2
לשאלות ובירורים נוספים ניתן לפנות ) 1-800-200-133 :שיחת חינם(.

