
 
KONTRAKT mellem BJERRINGBRO KABELNET og 

 
Navn:________________________________________        Tlf.:_____________ 
 
Adresse:______________________________________        8850 Bjerringbro. 

(I det følgende kaldet undertegnede) 
 
Mellem foreningen og undertegnede er der indgået aftale om tilslutning til kabel TV-nettet. Tilslutningen gælder 
samtidigt som indmeldelse i Bjerringbro Kabelnet. Undertegnede bekræfter samtidig at have modtaget genpart af 
nærværende kontrakt, foreningens vedtægter, programoversigt samt takstblad. 
  
Gravearbejde på egen grund og tilslutningsledning fra stikdåse til TV- og/eller radiomodtager er ikke indbefattet i 
prisen. 
 
Bemærk: tilslutningsafgiften dækker udgifter til kabelnedlægning i en af undertegnet gravet rende på egen grund i 
reglementeret dybde. 
 
Undertegnede er forpligtiget til at være medlem af antenneforeningen samt til at overholde foreningens love og 
vedtægter - herunder via sit årlige kontingent at bidrage til anlæggets vedligeholdelse, modernisering, udbygning m.v. 
 
Øvrige kontraktbetingelser: 

1. Det købte anlæg eller dele deraf må ikke fjernes af andre end af én af foreningen udpeget installatør. 
Tilsvarende  er gældende m.h.t. til indgreb eller ændringer i anlægget. 

2. Tilslutning (etablering af stik i ejendom m.v.) skal foretages af én af foreningen godkendt installatør. 
Tilslutning vil ske hurtigst muligt efter betaling af tilslutningsafgift. 

3. Betaling til foreningen skal ske inden 14 dage fra kontraktens underskrivelse - enten på vedlagte indbetaling 
direkte i Nordea, eller ved bankoverførsel til vores konto i Nordea.  Reg.nr. 2331 konto nr. 7555 621 188. 

4. Bemærk tilslutningen gælder alene for den husstand med hvilken den er indgået. Det er således ikke tilladt at 
“levere” signalet videre til andre. 

5. Signalet er fra antenneanlæggets side, som udgangspunkt alene ophavsretligt clearet til brug i private beboel-
sesrum. Andre former for anvendelse (offentlig visning) sker derfor på tilslutningens eget ophavsretlige ansvar. 

6. Tilslutningen kan medtages ved flytning til anden beboelse i anlæggets forsyningsområde mod at betale de ved 
flytningen forbundne omkostninger. 

7. Afhændes en ejendom kan tilslutningen overdrages til ny ejer såfremt denne er indforstået med at indtræde i de 
samme rettigheder og forpligtigelser som den tidligere ejer. Ændring af ejerforhold skal meddeles foreningen 
senest 14 dage efter ændringen har fundet sted. Skema skal rekvireres hos foreningen. Refusion ved ejer/lejer- 
skifte er foreningen uvedkommende. Opkrævning sker kvartalsvis forud.    

8. Udmeldelse kan kun ske efter de i vedtægterne anførte bestemmelser. 
 
Bjerringbro Kabelnet tager forbehold overfor kvalitetsforringelser foranlediget af vejrlig samt atmosfæriske 
forstyrrelser   og evt. periodiske afbrydelser og er ikke økonomisk ansvarlig for sådanne. Der garanteres for signal til 1. 
(første) stik/fordelingspunkt.        
 
Ny tilslutning kr.__________     Gen tilslutning kr.__________      Ejer skifte kr.__________  
 
Leje skifte kr.__________          Pakke skift kr.__________             Alle priser er inkl. moms.  
 
Undertegnede medlem ønsker (sæt  X)  grund pakke    ____   mellem pakke  ____   fuld pakke  ____ 
 
 
Overtagelse/indflytningsdato: ___________             Fødselsdato: ________________     
 
 
Bjerringbro, den ______/____ 201  Bjerringbro, den ______/____ 201 
 
 
_______________________________  ________________________________                                    
Bjerringbro Kabelnet.                                   Medlemmets underskrift. 
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