VERHUISFORMULIER 1 – UW NIEUWE ADRES
Waarvoor dient dit formulier?
Op dit formulier kunt u de gegevens noteren die u moet bezorgen aan uw elektriciteits- of aardgasleverancier op het
moment dat u op uw nieuwe adres gaat wonen. Als u dit formulier hebt ingevuld, bezorgt u de gegevens telefonisch,
per fax, per post of via de website aan uw leverancier. U doet dat binnen een week nadat u de sleutels heeft ontvangen
van uw nieuwe woning. Als u nog geen leveringscontract heeft, is het invullen en overmaken van dit formulier niet
voldoende: u moet eerst ook een leveringscontract afsluiten met de leverancier van uw keuze.
De gegevens in verband met aardgas hoeft u enkel in te vullen als u over een aardgasaansluiting beschikt en als uw
aardgasleverancier niet dezelfde is als uw elektriciteitsleverancier.

Persoonlijke gegevens
voor- en achternaam
of bedrijfsnaam:

....

telefoon- en/of gsm-nummer
tijdens de kantooruren:
leverancier(s)

klantnummer(s)

0

elektriciteit:

....

aardgas:

....

elektriciteit:

....

aardgas:

....

of

0

4

Uw nieuwe adres
straat: .............................................................�
postnr.:

nr.:

bus:

gemeente: .....................................................................................�
aantal gedomicilieerde personen op dit adres:

Verhuisdatum
Dit is de datum vanaf wanneer u energie verbruikt op uw nieuwe adres. Vanaf die datum moet u dus uw elektriciteitsen aardgasverbruik betalen.
datum:

dag:

maand:

jaar:

2

0

Facturatieadres
Enkel in te vullen indien uw facturen niet naar uw nieuwe adres moeten gestuurd worden.
straat: .............................................................�
postnr.:

nr.:

bus:

gemeente: .....................................................................................�

Elektriciteitsaansluiting
Administratieve gegevens
Het EAN-nummer van de elektriciteitsaansluiting op uw nieuwe adres vindt u op de elektriciteitsfacturen van de
vorige bewoner. U kunt er ook naar informeren bij de netbeheerder. Het EAN-nummer bestaat uit achttien cijfers:
EAN-nummer elektriciteitsaansluiting:

5

4

1

4

4

(indien aanwezig) apart EAN-nummer
elektriciteitsaansluiting exclusief nacht:

5

4

1

4

4

Als u verhuist naar een nieuwbouwwoning of als de aansluiting op uw nieuwe adres momenteel verzegeld is, kruist
u dat hieronder aan.
ik verhuis naar een nieuwbouwwoning
de elektriciteitsaansluiting op mijn nieuwe adres is momenteel verzegeld

VERHUISFORMULIER 1 – UW NIEUWE ADRES
Meterstand
Vul bij de meterstand alleen de cijfers in die voor de komma staan. De gegevens van de meter nachtverbruik en de
meter exclusief nachtverbruik hoeft u alleen in te vullen als die meters aanwezig zijn.
Als u de gegevens van dit formulier niet binnen een week na de verhuisdatum aan uw leverancier bezorgt, zal uw
meetbedrijf de meterstand schatten. Die geschatte meterstand is dan de beginmeterstand voor uw facturatie.
soort meter

meternummer

meter dagverbruik:

........................................�

meter nachtverbruik:

........................................�

meter exclusief nachtverbruik:

........................................�

meterstand

Aardgasaansluiting
Indien u momenteel enkel een elektriciteitscontract heeft, denk er dan aan om ook een aardgascontract af te sluiten.

Administratieve gegevens
Het EAN-nummer van de aardgasaansluiting op uw nieuwe adres vindt u op de aardgasfacturen van de vorige bewoner.
U kunt er ook naar informeren bij de netbeheerder. Het EAN-nummer bestaat uit achttien cijfers:
EAN-nummer aardgasaansluiting:

5

4

1

4

4

Als u verhuist naar een nieuwbouwwoning of als de aansluiting op uw nieuwe adres momenteel verzegeld is, kruist
u dat hieronder aan.
ik verhuis naar een nieuwbouwwoning
de aardgasaansluiting op mijn nieuwe adres is momenteel verzegeld

Meterstand
Vul bij de meterstand alleen de cijfers in die voor de komma staan.
Als u de gegevens van dit formulier niet binnen een week na de verhuisdatum aan uw leverancier bezorgt, zal uw
meetbedrijf de meterstand schatten. Die geschatte meterstand is dan de beginmeterstand voor uw facturatie.
soort meter
aardgasmeter:

meternummer

meterstand

........................................�

Handtekeningen
Ik bevestig dat de gegevens in dit formulier correct
zijn en dat ik ze zo snel mogelijk zal bezorgen aan mijn
leverancier.

Ik bevestig dat de meterstanden correct zijn. Ik zal voor
deze woning eveneens mijn leverancier op de hoogte
brengen van de verhuizing en/of de leegstand.

Handtekening nieuwe bewoner

Handtekening vertrekkende bewoner/verhuurder
voornaam en achternaam:
............................................�

Kruis aan wat past:
vertrekkende bewoner

verhuurder

