
Geachte [klant], 

Welkom als klant bij [leverancier]. 

n le rding vi i in vulbaar 

Onze gegevens 

Naam: 

Postadres: 

Postcode: 

Plaats: 

Tel  

E-mailadres: 

Bevestigingsbrief 

ma 

De le vera n ciersg,?Ee vens kun n en in plJ a ± ; h ier an wo rden verwet k t In het briefpapier van de le verancier, zolang identiteit en 

con ta c rgege ve n s m30 1 fi elder op de ee rste pag ir i 3 s ta a n weerg ege ven . 

Uw gegevens 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

Telefoonnummer: 

E-mailadres: 

Geboortedatum: 

Bank-/Gironummer: 

Klantnummer: 

r'Vel7f1i&I.°/ 

Leveringsadres 

(wanneer dit anders is dan het adres onder 'uw 

gegevens') 

Naam: 

Aansluitadres: 

Postcode: 

Plaats: 

Uw contract 

U heeft een [leverancier] Modelcontract afgesloten voor de levering van  voor onbepaalde tijd 

met een variabele prijs. 

De levering start op [datum]. 

Wij zorgen dat de levering start nadat uw huidige leveringscontract rechtsgeldig is beeindigd. U wordt 

hierover nader geInformeerd. 

Uw netbeheerder is:   

.Ne / b e ,i ;' e e r cle i is op l io n etai. 
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Uw tarieven 

De met u afgesproken tarieven bij het afsluiten van het contract 

(inclusief BTW en energiebelasting en in het geval van gas inclusief de regiotoeslag): 

Elektriciteit: €o,XXXX per kWh 

VastrechteX,XX per maand 

Gas: Co,XXXX per m3 

VastrechtCX,XX per maand 

∎Veerl; a ve e a ,g t le , e ra n cter 

De met u afgesproken tarieven bij het afsluiten van het contract zijn opgenomen in bijgevoegde 

tarievenblad. 

Uw gasregio is:   Dit betekent  Vrije t ,:ec e 

In criee 4reb reitr wo re? , rern a ,akt p a n een ta bei re e t te r/e ven i e ctle s ie r g a sregia t o es log — N, dit o o k ri.2 ,uri icatic u,:u7 

tarie t eg e t; te wo rden meegedecid. 

De tarieven kunnen wijzigen. Dit gebeurt normaal gesproken per 1/i en 1/7. U vindt alle voorwaarden 

inzake het contract en de tarieven in de Modelcontractvoorwaarden. In/Op [plaats van de tarieven] vindt u 

ook de overige tarieven en kosten die op uw contract van toepassing zijn. De meest actuele tarieven zijn 

steeds beschikbaar op de website [www.[leverancier].nl] onder het kopje 'Modelcontract' [en op uw 

persoonlijke pagina "www.[pagina].nr]. 

Perso o r Lji paring / 5 Op tIOn e :? ! 

Uw voorwaarden 

Uw [leverancier] Modelcontract bestaat uit: 

Deze bevestigingsbrief (bewaart u deze dus bij uw administratie) 

De Modelcontractvoorwaarden (Bijlage A) 

De Algemene Leveringsvoorwaarden alsmede de [Leverancier] Kwaliteitscriteria (Bijlage B of 

Bijlagen Bi en B2) 

Het tarievenblad (Bijlage C) 

Indien u alsnog wilt afzien van dit contract, dan kunt u dit kosteloos doen door binnen [minimaal 1c) 

kalenderdagen] na ontvangst van deze bevestiging een verzoek tot ontbinding in te dienen [door 

leverancier in te vullen welk e-mail- of postadres of welk telefoon- of faxnummer gebruikt dient te worden]. 

Met vriendelijke groet, 
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[Leverancier] Modelcontractvoorwaarden (bijlage A) ma  

1. Energielevering 

Producternschrijeing, in te when doo r lo ve; a n co er 

2. Tarieven en betaling 

2.1. Tariefwijzigingen: 2 keer per jaar 

• De tarieven voor de levering van elektriciteit en gas (de tarieven per kWh en m3) behorende 

bij het Modelcontract worden door marktontwikkelingen beInvloed. 

• [Leverancier] kan de tarieven aanpassen op i januari en i juli van elk jaar. 

• Bij onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden kan [Leverancier] de 

leveringstarieven ook op andere momenten aanpassen. 

2.2. Aankondiging tariefwijzigingen  

• Bij tariefwijzigingen per 1 januari en per 1 juli worden de nieuwe leveringstarieven minimaal 

den week van te voren kenbaar gemaakt op de website onder het kopje Modelcontract [en 

op uw persoonlijke pagina "www.[pagina].nl "]. Bij tariefstijgingen wordt u uiterlijk binnen 3o 

dagen na de wijziging persoonlijk genformeerd. 

• Bij onvoorziene tussentijdse stijgingen (anders dan op i januari en i juli) als bedoeld in 

artikel 2.1 van deze Modelcontractvoorwaarden informeert [Leverancier] u hierover 

persoonlijk binnen maximaal 10 dagen na de tariefstijging. U kunt in dat geval binnen 10 

dagen na ontvangst van het bericht van tariefstijging het contract zonder opzegtermijn 

beeindigen en overstappen naar een andere leverancier of een ander contract bij 

[Leverancier]. 

• De meest recente tarieven zijn altijd te vinden op de website [www.[leverancier].nl] onder het 

kopje 'Modelcontract' [en op uw persoonlijke pagina "www.[pagina].nl "]. 

Pe r-so o n /like pag in a is cpt io n eet 

2.3. Betalingsvoorwaarden 

• De betalingsvoorwaarden verbonden aan het leveren van energie vindt u in [In te vullen 

door leverancier waar in het modelcontract deze te vinden zijn]. 

gir 

• De betalingsvoorwaarden verbonden aan het leveren van energie zijn: 

[In te vullen door leverancier] 

3. Looptijd en opzegging  

Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 

3.1. Start levering 

De levering start aansluitend op het moment dat uw contract met uw oude leverancier 

rechtsgeldig eindigt of op de datum die u ons als gewenste startdatum heeft opgegeven. U 

bent of wordt over de precieze datum apart geinformeerd. 
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4. 

3.2. Beeindiging contract 

• Dit contract kunt u beeindigen door opzegging bij [Leverancier] of via uw nieuwe 

leverancier. Opzegging is kosteloos. 

• De opzegtermijn bedraagt  dagen. 

• Wanneer u de opzegging niet via uw nieuwe leverancier laat doen, maar zelf wenst op to 

zeggen, dan kunt u dit doen [telefonisch/e-mail/post (afhankelijk van wijze sluiten 

contract)] op [gegevens vermelden]. 

Privacy 

WEE ! eks t 

[Leverancier]verzoekt bij de aanvraag van een dienst of product om persoonsgegevens. Uw 

gegevens gebruiken wij voor het accepteren van uw aanvraag, het uitvoeren van de 

overeenkomst, risicobeheer en voor marketingdoeleinden. Als u geen prijs stelt op informatie 

over producten en diensten, kunt u dit kenbaar maken aan [Leverancier] via de op de website 

Rwww.[Ieverancier].nl] genoemde wijze . 

5. Voorwaarden 

Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de geldende Algemene 

Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers, deze 

Modelcontractvoorwaarden, onze Kwaliteitscriteria en het tarievenblad. In geval van 

tegenstrijdigheid tussen de Modelcontractvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden, geldt 

hetgeen is vermeld in de Modelcontractvoorwaarden. 
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Algemene Voorwaarden (Bijlage B(i)) ma 
Deze z ijn o l le l e v e ro n c ie rs o ve re en ko en s t ig de ge lde n de A lge rn e n e Vo onvo o rde n o n En e rgie - Nederland 
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Kwaliteitscriteria (Bijlage B(2)) 
Nvia 

I n de Algemene Voorwaa rden wordt verwezen noar de kwa li te i tscri t eria vo or de ch enstve rlen ing van de 

leverancie r. Deze bet reffende de door de leverancie r gehanteerde service voorwaa rden, zoo ls de facturat ie en 

waar de klant te re cht kan met vragen, klachten en geschillen . 
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Tarievenblad [Leverancier] modelcontract (Bijlage C) Nma 

I n h e t t o r ie v e n b lad z ijn de ge lde n de t o r ie ven opgeno rn e n , t e nz ij o l le t o ri e v e n i n de b e vest igingsbrief tvo rden 

genoemd. Op he t tarie ven blad stoa t vermeld dat he t goat om: ta rie ven [' e verancier] Mode lco ntract. 

Bijlage 1 bij het besluit van de N Ma "Modelcontract voor de levering van 

elektriciteit en gas aan kleinverbruikers": de modelcontractondedelen 


