BEVESTIGINGSBRIEF

Energyhouse B.V.
Krijn Taconiskade 434
1087 HW Amsterdam
020 3081250
info@energyhouse.nl

Geachte [klant],
Welkom als klant bij Energyhouse.
Wij willen u hartelijk danken voor uw vertrouwen. In deze brief, die tevens dient als uw
contractbevestiging treft u naast de leveringsprijzen de overige voorwaarden aan die van toepassing zijn
op de overeenkomst. Bewaart u deze dus goed bij uw administratie.

UW GEGEVENS

LEVERINGSADRES
(wanneer

dit anders
‘uw gegevens’)

Naam:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Geboortedatum:
Bank-/Gironummer:
Automatische incasso:
Klantnummer:
EAN code elektriciteit:
EAN Code gas:

is

dan

het

adres

onder

Naam:
Aansluitadres:
Postcode:
Plaats:

UW CONTRACT
U heeft een Energyhouse Modelcontract afgesloten voor de levering van grijze elektriciteit en grijs gas
voor onbepaalde tijd met een variabele prijs.
De levering start op [datum]

Uw netbeheerder is: ………

UW TARIEVEN
De met u afgesproken tarieven bij het afsluiten van het contract (inclusief BTW, ODE en energiebelasting
en in het geval van gas inclusief regiotoeslag):
Elektriciteit:
Vastrecht:
Gas:
Vastrecht:

€
€
€
€

0,XXXX per kWh
X,XX per maand
0,XXXX per m3
X,XX per maand

De met u afgesproken tarieven worden nader gespecificeerd in bijgevoegd tarievenblad (Bijlage C).
Uw gasregio is: [gasregio]. Het leveringstarief voor gas is inclusief regiotoeslag en afhankelijk van de
regio van het leveringsadres. Regiotoeslag is een toeslag voor het transport van gas over het landelijk
transportnet.
De tarieven kunnen wijzigen. Dit gebeurt normaal gesproken per 1 januari en 1 juli van elk jaar. U vindt
alle voorwaarden inzake het contract en de tarieven in de Modelcontractvoorwaarden. In de
tarievenkaart 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.energyhouse.nl/tarieven onder het
kopje Modelcontract.

UW VOORWAARDEN
Uw Greenfoot Modelcontract bestaat uit:
-

Deze bevestigingsbrief (bewaart u deze dus bij uw administratie)
De Modelcontractvoorwaarden (Bijlage A)
De Algemene Leveringsvoorwaarden (Bijlagen B1)
De energyhouse Kwaliteitscriteria (Bijlage B2)
Het tarievenblad (Bijlage C)

Indien u alsnog wilt afzien van dit contract, dan kunt u dit kosteloos doen door binnen 14 kalenderdagen
na ontvangst van deze bevestiging een verzoek tot ontbinding in te dienen via e-mail op
info@energyhouse.nl of per post naar Energyhouse B.V., Krijn Taconiskade 434 1087 HW Amsterdam,
t.a.v afdeling klantenservice.

Met vriendelijke groet,

Energyhouse

