
Energieovernamedocument  ☎ 02 588 57 14 Bel gerust voor hulp bij invullen!

Gebruiksgegevens : elektriciteitsverbruik en gasverbruik

EAN aardgas:

EAN elektriciteit: 5 4

5 4

EAN elektriciteit - code van 18 cijfers, vermeld op uw energiefacturen

Meterstand :

Handtekening van de vertrekkende klant 
(handtekening voorafgegaan door de vermelding ‘Gelezen en 
goedgekeurd’)

Handtekening van de overnemer
(handtekening voorafgegaan door de vermelding ‘Gelezen en 
goedgekeurd’)

Dit Energieovernamedocument is ontwikkeld voor algemeen gebruik door: callmepower.be 

Datum meteropname:  ______ /______ /________

Huistype: Appartement Huis

Straat (Nr.): _________________________

Informatie over de woning

Ander huistype: __________________

Postcode: ____________ Plaats: __________________

Informatie vertrekkende klant Informatie overnemer

Naam: ____________

Tel: _____________ GSM: _____________

E-mailadres: _____________________________

Leverancier elektriciteit: _____________________ Leverancier aardgas: _____________________

Nieuw adres vertrekkende klant

Straat (Nr.): _____________________________

Postcode: ________

Bedrijfsnaam (als pro):  ______________________

Plaats: _______________

Ondernemingsnummer(als pro):  ________________

Voornaam:___________

Meters op naam zetten? Bel ☎ 02 588 57 14 met de meterstanden bij de hand. 
(maandag - vrijdag van 8:00-19:00 uur) - callmepower.be

Huurder EigenaarGebruik van de energie als:

VLAANDEREN - BRUSSEL - WALLONIË

Enkelvoudige meter

Exclusief nachtmeter

Tweevoudige meter

Meternummer:

Meternummer:

Meternummer:

Meterstand:

Meterstand:

Meterstand piek/dag:

EAN aardgas - code van 18 cijfers, vermeld op uw energiefacturen

Meternummer:  
Meters op naam zetten? Bel ☎ 02 588 57 14 met de meterstanden bij de hand. 
(maandag - vrijdag van 8:00-19:00 uur) - callmepower.be

- Dit document moet worden ondertekend door de twee partijen
- Dit document is geen contract bij een energieleverancier 

Adres voor energierekeningen

Meterstand dal/nacht:

Naam: ____________

Tel: _____________ GSM: _____________

E-mailadres: _____________________________

Straat (Nr.): _____________________________

Postcode: ________

Bedrijfsnaam (als pro):  ______________________

Plaats: _______________

Voornaam:___________

Huurder EigenaarGebruik van de energie als:

Ondernemingsnummer(als pro):  ________________

http://callmepower.be/
https://callmepower.be/nl/verhuizen
https://callmepower.be/nl/verhuizen

	Diapositive numéro 1

	Appartement: Off
	Huis: Off
	Ander huistype: 
	Straat Nr: 
	Postcode: 
	Plaats: 
	Leverancier elektriciteit: 
	Leverancier aardgas: 
	Datum meteropname: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	Bedrijfsnaam als pro: 
	Ondernemingsnummerals pro: 
	Naam: 
	Voornaam: 
	Tel: 
	GSM: 
	Emailadres: 
	Huurder: Off
	Eigenaar: Off
	Straat Nr_2: 
	Postcode_2: 
	Plaats_2: 
	Bedrijfsnaam als pro_2: 
	Ondernemingsnummerals pro_2: 
	Naam_2: 
	Voornaam_2: 
	Tel_2: 
	GSM_2: 
	Emailadres_2: 
	Huurder_2: Off
	Eigenaar_2: Off
	Straat Nr_3: 
	Postcode_3: 
	Plaats_3: 
	EAN elektriciteit code van 18 cijfers vermeld op uw energiefacturen: 
	Meternummer: 
	Meterstand: 
	Enkelvoudige meter: Off
	Exclusief nachtmeter: Off
	Tweevoudige meter: Off
	Meternummer_2: 
	Meterstand_2: 
	Meternummer_3: 
	Meterstand piekdag: 
	Meterstand dalnacht: 
	EAN aardgas code van 18 cijfers vermeld op uw energiefacturen: 
	Meternummer_4: 
	Meterstand_3: 
	Text2: 
	Text3: 


