Uw nieuwe woonst

Beste klant
Proficiat met uw nieuwe woonst! Vooraleer u zorgeloos kan genieten van uw nieuwe stulpje, dient u eerst
nog enkele formaliteiten te regelen, zoals het overzetten van uw contract voor elektriciteit en/of aardgas.
Alvorens uw nieuwe woonst naar uw smaak in te richten, mag u 2 exemplaren van het
energieovernamedocument op volgende pagina invullen, samen met de (vorige) eigenaar/bewoner van de
woonst. Opgelet! Dit document dient enkel ingeval van een betwisting van de meterstanden.
Neem uw tijd om dit document correct en zorgvuldig in te vullen en vergeet niet de meterstanden duidelijk
te vermelden. Deze zijn immers de startwaarden voor uw nieuwe energiefacturen! Het document is pas
geldig indien het getekend is door uzelf en door de (nieuwe) eigenaar/bewoner.
Bezorg ons zo snel mogelijk het ingevulde document (uiterlijk binnen 7 dagen na de verhuis):
- via de post: OCTA+, t.a.v. Dienst Verhuizingen, Schaarbeeklei 600, 1800 Vilvoorde
- via e-mail: energie@octaplus.be
- via fax: 02 255 21 88
Heeft u vragen of is er iets niet duidelijk? Neem contact op met onze klantendienst, wij helpen u graag
verder: 02 851 01 51.
Met energieke groeten
OCTA+

KOOP AL UW ENERGIEËN BIJ OCTA+ EN BESPAAR TOT € 500/JAAR
- Elektriciteit en aardgas aan één van de beste tarieven op de markt
- Exclusieve kortingen op diesel en benzine in 650 tankstations in België
- Exclusieve gegarandeerde korting op Mazout+, het ganse jaar door, inclusief
gespreide betalingen zonder kosten
- U spaart energiepunten die u kan inruilen voor extra korting, gratis brandstof,
mooie geschenken of als compensatie voor uw energieuitstoot

OCTA+ ENERGIE NV, Schaarbeeklei 600, 1800 Vilvoorde | BTW BE 0401.934.742
Tel. 02 851 01 51 – Fax 02 255 21 88 – E-mail: energie@octaplus.be – www.octaplus.be

Energieovernamedocument
Akkoord over meterstanden in geval van:
verhuizing - (ver)koop/(ver)huur van een gebouw - echtscheiding - overlijden - …





Dit document moet worden ondertekend door de twee partijen
Dit document is geen contract bij een energieleverancier
Document op te stellen in twee exemplaren (elke partij krijgt een exemplaar)
Vul dit document in en neem contact op met uw energieleverancier
DAG

Datum meteropname
Adres waarop de
verandering van
toepassing is

MAAND

JAAR

Straat:

Nr.:

Plaats:

Postcode:

Bus:

VERBRUIKSGEGEVENS ELEKTRICITEIT
EAN elektriciteit (code van 18 cijfers,
vermeld op uw energiefacturen):

Metertype
Enkelvoudige meter

5

4

Meternummer

Meterstand

,

Meterstand
Meterstand

,

piek/dag/

Tweevoudige meter

Meterstand
Meterstand

,
,

Meterstand

,

dal/nacht/

Exclusief nachtmeter

VERBRUIKSGEGEVENS AARDGAS
EAN aardgas (code van 18 cijfers,
vermeld op uw energiefacturen):

5

4

Meternummer:
INFORMATIE VERTREKKENDE KLANT
Aanspreking:
Dhr.
Mevr.
Mej.
Naam:
Klantennummer:
E-mailadres:
Nieuw adres:
Straat:

Firma

Ondernemingsnummer:
Voornaam:
Gsm/Tel :
Nr.:
Postcode:

Plaats:

Leverancier elektriciteit:
Hebt u een meter met oplaadkaart (budgetmeter)?
Hebt u een vermogensbegrenzer?

INFORMATIE OVERNEMER
Aanspreking:
Dhr.
Mevr.
Mej.
Naam:
Klantennummer:
E-mailadres:
Verzendadres Straat:
facturen:
Plaats:
Leverancier elektriciteit:
Gebruik van de energie als:
Huurder

Leverancier aardgas:
Elektriciteit: Ja
Nee
Elektriciteit: Ja
Nee

Firma

Aardgas:

Bus:

Ja

Nee

Ondernemingsnummer:
Voornaam:
Gsm/Tel:
Nr.:
Postcode:

Bus:

Leverancier aardgas:
Eigenaar (woning wordt momenteel gebruikt als hoofdverblijfplaats of 2de verblijf)
Eigenaar (woning staat leeg in afwachting van verhuur of verkoop)

HANDTEKENING van de vertrekkende klant

HANDTEKENING van de overnemer

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

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

