
E-postavisering, anmälan

Namn:

Ort och datum:

E-postadress som PDF-avier ska skickas till: *

* Endast en e-postadress kan anmälas per objekt. Har ni en anmälan sedan tidigare kommer denna anmälan att ersätta den tidigare.
** Objektsnummer framgår på era avier.

Genom signering och anmälan om e-postavisering samtycker ni till att vi avslutar eventuell e-faktura. Det då dessa betalsätt ej kan användas samtidigt.

Blanketten kan mailas till info@bblick.se

Blanketten kan postas till Bredablick Förvaltning, Box 243, 201 22 Malmö.

Adress:

Personnummer:

Underskrift:

Namnförtydligande:

Objektsnummer:**

Objektsinnehavare

Underskrift

ALLMÄNNA VILLKOR 200625 FÖR E-POSTAVISERING, ANMÄLAN

Anmälan till avisering via e-post
Undertecknad (”Objektsinnehavaren”), registrerar sig för att framgent mottaga 
aviseringar från Bredablick Förvaltning i Sverige AB (”Bredablick”) i filformatet PDF 
via e-post. Anmälan till e-postavisering innebär att Objektsinnehavaren endast 
mottager avisering via e-post. Om avisering tidigare skett via e-faktura eller post 
kommer denna att upphöra.
Objektsinnehavaren samtycker till att behandling av personuppgifter som lämnats 
i detta medgivande behandlas av Bredablick för administration av tjänsten. 
Objektsinnehavaren samtycker till att personuppgifter samhörande med 
Objektsinnehavarens objekt sänds per e-post till ovan angiven e-postadress.

Personuppgiftsansvariga för denna personuppgifts-behandling är Bredablick 
samt fakturautställaren. Objektsinnehavaren kan när som helst begära att få 
tillgång till eller rättelse av personuppgifterna genom att kontakta Bredablick. 
Objektsinnehavaren kan när som helst återkalla sitt samtycke, vilket medför att 
tjänsten i sin helhet avslutas.

Allmänt 
I egenskap av ekonomisk förvaltare utför Bredablick avisering åt sina kunder. Denna 
anmälan avser distribution av sådana avier. PDF-avier via e-post är ett alternativ till 
att mottaga avier via e-faktura eller post och kan inte kombineras med någon av 
dessa.

PDF-avi är detsamma som en vanlig avi, skillnaden är att den skickas till din e-post-
adress som ett bifogat PDF-dokument. PDF-avi via e-post kan kombineras med 
autogiro.

Objektsinnehavaren är skyldig att själv säkerställa att e-postaviseringen fungerar och 
att avierna når fram. Vid problem i distributionen ska Objektsinnehavaren kontakta 
Bredablick omgående. Betalningsskyldighet av avierna kvarstår oförändrat även om 
de inte mottagits av Objektsinnehavaren. För att minska risken för tekniska problem 
vid distribution bör Objektsinnehavaren ange noreply@bblick.se som en betrodd 
e-postadress som inte ska hanteras som skräppost.

Anmälan byte av e-postadress
Vid byte av e-postadress måste en ny anmälan skickas till Bredablick. Tidigare 
anmälan upphör då att gälla.

Påminnelse/inkassokrav
Vid obetalda avier kommer Bredablick att skicka påminnelse och/eller inkassokrav 
till Objektinnehavaren. Dessa skickas via post och inte via e-post.

Avanmälan
Objektinnehavaren har rätt att när som helst avanmäla sig från att mottaga avier via 
e-post. Avierna kommer då att distribueras via post om Objektsinnehavaren 
inte anmäler sig för annan distributionslösning.

Avanmälan sker genom skriftlig begäran undertecknad av Objektsinnehavaren, 
alternativt genom att skicka ett e-post med begäran om avanmälan till Bredablicks 
e-postadress för kundtjänst, för närvarande info@bblick.se, från den e-postadress 
avanmälan avser.
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