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Contract voor de levering van 100% groene elektriciteit en/of aardgas
tussen Energie 2030 Agence SA, Pützhag 8, 4730 Raeren, BE 0473.740.377 en
Contract type:

□ Particulier

□Dhr. □Mevr.

□ Professioneel

Taal:

□ DE □ FR

□ NL

Naam: ...................................................................... Voornaam: ......................................................................

Voor professionelen: Naam van de onderneming: ………………………………………………. rechtsvorm: …………………………...
Ondernemingsnummer: BE_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mail: …………………………………………….………@………………………………….

Tel.: ………../……………………………….

Bankrekening: IBAN …………………………………………………………………………

BIC: …………………………………………

Geboortedatum: ……./……./………...……
Leveringsadres:

Factuuradres: (indien afwijkend van leveringsadres)

Straat : ………………………………………….. Nr.:..........Bus:......

Straat : ………………………………………….. Nr.:..........Bus:.....

Postcode, plaats:……………………………………………………

Postcode, plaats: ……………………………………………………

Aantal personen gedomicilieerd op het leveringspunt: …….

Hebt u zonnepanelen?

□ Ja □ Neen

I. Onze producten:
ELECTRICITEIT CLEAN POWER EUROPE fix 1 jaar

ELECTRICITEIT CLEAN POWER EUROPE variabel

Contract met een fix stroomprijs voor 1 jaar

Contract met een maandelijks variabel stroomtarief





100% groene stroom, in België geproduceerd en gegarandeerd door labels garantie van oorsprong.
Stroomproductie en –levering voor leden van de coöperatieve Clean Power Europe. De klant is verplicht ten minste op 1 aandeel à 1.000
euro in te tekenen.
Jaarlijkse korting van 100 euro incl. BTW op de vaste vergoeding, d.w.z de jaarlijkse vaste vergoeding is 0,- euro/jaar.

GAZ NATUREL variabel
Contract met een maandelijks variabel stroomtarief



Aardgaslevering exclusief voor leden van de coöperatieve Clean Power Europe. De klant is verplicht ten minste op 1 aandeel à 1.000
euro in te tekenen.
Jaarlijkse korting van 100 euro incl. BTW op de vaste vergoeding, d.w.z de jaarlijkse vaste vergoeding is 0,- euro/jaar.

□ Met Energie 2030 Agence SA bestaat al een contract. Mijn klantennummer is

VE_ _ _ _ _ _(zie op factuur)

De klant vraagt de levering van het/de volgende product(en):

□ STROOM CLEAN POWER EUROPE
□ fix 1 jaar
□ variabel
Looptijd: □ 1 jaar □ 3 jaar (Brussel)

Looptijd:

EAN-code (16 cijfers): 54 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

EAN-code (16 cijfers): 54 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Metertype:

□ dag

□ exclusief nacht

□ dag/nacht

□ GAZ NATUREL variabel
□ 1 jaar □ 3 jaar (Brussel)

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Meternummer:

Meternummer:

Meterstand:

Meterstand:

Jaarlijkse verbruik (kWh)(*):

Jaarlijkse verbruik (kWh) (*):

Leegstaand gebouw (b.v. werfaansluiting):

□ Ja □ Neen

□ Ja □ Neen
De meter is geopend: □ Ja □ Neen

Leegstaand gebouw (b.v. werfaansluiting):

□ Ja □ Neen

□ Ja □ Neen
De meter is geopend: □ Ja □ Neen

De klant verhuist:

De klant verhuist:

Huidige leverancier:

Huidige leverancier:

Gewenst startdatum van de levering: _ _ / _ _ / _ _ _ _

Gewenst startdatum van de levering: _ _ / _ _ / _ _ _ _

(*) Zonder indicatie van uw jaarlijkse verbruik, worden uw voorschotfacturen op basis van een schatting opgesteld.
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II. Lidmaatschap coöperatieve Clean Power Europe:
Enkel leden van de coöperatieve Clean Power Europe kunnen een stroom- en/of aardgascontract met Energie 2030 Agence SA
afsluiten (gelieve in te vullen en aan te kruisen wat van toepassing is).

□ De klant is coöperant van Clean Power Europe met

lidmaatschapsnummer: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

□

De klant bezit genoeg aandelen, die recht geven op het afsluiten van een stroom- en/of een aardgascontract, zoals
omschreven onder punt I.

□ De klant is ermee eens op één aandeel/aandelen ter waarde van 1.000 euro in te tekenen.
□ De klant is nog niet coöperant van Clean Power Europe.
□ De klant is ermee eens op één aandeel/aandelen ter waarde van 1.000 euro in te tekenen.
De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met het overdragen van persoonlijke gegevens aan de coöperatieve voor de registratie.

III. Facturatie - betaling:
De klant wenst het toezenden van zijn facturen

□ via de post □ via e-mail (gelieve uw e-mailadres boven aan te geven),

□ maandelijks □ driemaandelijks □ jaarlijks (bij een jaarlijks verbruik < 500kWh)
De betaling gebeurd
□ via domiciliëring (onderstaand vak invullen a.u.b.) □ via overschrijving
DOMICILIËRING
Ik, ondergetekende, (naam, voornaam van de rekeningshouder) ………………………………………………………………………….
verzoek Energie 2030 Agence SA, Pützhag 8, 4730 Raeren, met identificatienummer BE0473.740.377 om vanaf heden en tot
uitdrukkelijke herroeping alle facturen te innen van de rekening:
IBAN: ………………………………………………………………
BIC: ………………………………………………………………..

Plaats, datum: ………………………….…………, _ _ / _ _ / _ _ _ _
Handtekening van de rekeningshouder:

□ Voor de afrekening kies ik een betaling via overschrijving.
IV. Handtekening van de klant:
Zonder handtekening is het contract nicht geldig.
Naam, voornaam: ………………………………………………………………………
Plaats, datum:……………………………………………………………………………..
De klant erkent uitdrukkelijk voor de afsluiting van dit contract een copie te hebben ontvangen van de Algemene Voorwaarden, de bijzondere
voorwaarden en de privacy policy van Energie 2030 Agence SA, er kennis van te hebben genomen, begrepen en aanvaard. De persoonlijke
gegevens die in dit contract zijn vermeld, zullen door Energie 2030 Agence SA en door de coöperatieve Clean Power Europe worden verwerkt en
gebruikt, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens en onze privacy policy beschikbaar via
link: www.energie2030.be/images/documents/privacy_policy_NL.pdf
De consument heeft op ieder moment het recht om een andere leverancier te kiezen, die de nodige formaliteiten zal vervullen. De verbruikte
energie moet nochtans worden betaald.

Handtekening van de klant, voor akkoord:
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