Volmacht ivm Energie
Hierbij verklaart Dhr./Mevr. voorletter(s)
, Achternaam
rechtsgeldige vertegenwoordiger
van:Bedrijfsnaam
,KvK nummer
gevestigd op adres:
Postcode:
te
,Telefoonnummer
,Emailadres
dat met ondertekening van dit document een volmacht wordt verleend aan De Bespaar Unie hierna Tussenpersoon als
rechtsgeldig vertegenwoordiger met het doel een vergelijking van energiekosten te maken en waar mogelijke een
energieovereenkomst aan te gaan met een energieleverancier en de navolgende zaken te mogen regelen:
•

•
•

•

•
•

Energieleverancier te machtigen voor het opvragen van stamgegevens en contracteindegegevens voor
aansluitingen van Klant, uit het Centraal Aansluitingen Register, Contract Einde Register, de systemen van
energieleverancier, de administratie van de huidige energieleverancier van Klant of die van enige derde
partij betrokken bij de belevering van de Klant door diens huidige leverancier. Tussenpersoon is hierbij
gerechtigd deze gegevens te mogen ontvangen. Tussenpersoon verwerkt deze gegevens conform de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Energieleverancier te machtigen tot inzage in de volgende gegevens van de klant: IBAN en geboortedatum,
en deze gegevens te gebruiken teneinde de centrale registers te raadplegen.
Om uit naam van Klant te onderhandelen over een leveringsovereenkomst en bijbehorende voorwaarden
voor de inkoop en levering van energie en deze overeenkomst aan te gaan of op te zeggen en die
rechtsgeldig te ondertekenen.*
Om uit naam van Klant gegevens van Klant te ontvangen, wijzigen of in te zien. Gegevens omvatten, maar
zijn niet beperkt tot aansluitingengegevens, meetgegevens, facturatiegegevens, contractgegevens,
bankgegevens en e-mailcommunicatie.
Om uit naam van Klant bestelopdrachten (fixatieopdrachten) te geven aan Energieleverancier en die
opdrachten te bevestigen.
Om uit naam van Klant diens persoonsgegevens te (doen) verwerken in verband met het bovenstaande.

* Deze zaken zullen pas na een schriftelijk akkoord of akkoord via email van de klant door ons ondertekend worden.

Adres(sen)

EAN codes

Adres en nummer
Postcode
Plaatsnaam

Adres en nummer
Postcode
Plaatsnaam

EAN Elektra

8

7

EAN Gas

8

7

EAN Elektra

8

7

EAN Gas

8

7

Iedere elektra en gasaansluiting heeft een unieke EAN code. Deze code bestaat uit 18 cijfers en begint altijd met 87… In de meeste
gevallen staat deze code vermeld op de jaarafrekening of op de facturen. Of in uw overeenkomst met de energieleverancier. Is dit niet
het geval dan kunt u deze code opvragen bij uw huidige energieleverancier.

Tussenpersoon verplicht zich om de volmachtgever per email dan wel schriftelijk een terugkoppeling te geven op het bij het
hierboven vermelde emailadres dan wel postadres, van hetgeen door Tussenpersoon als handeling is verricht bij de
eerdergenoemde (toekomstige) leverancier(s) en/of regionale netbeheerder(s) en/of meetbedrijf(ven). Deze volmacht treedt in
werking op het moment van ondertekening en blijft van kracht tot en met de datum waarop Klant deze Volmacht intrekt. De
opzegging dient per e-mail te geschieden. Nadat er een ontvangstbevestiging is ontvangen mag de opzeggende partij ervan
uitgaan dat de volmacht is ingetrokken. Tussenpersoon zal deze Volmacht of het intrekken van deze Volmacht direct
doorsturen per e-mail naar energieleverancier(s) waaraan deze is verstrekt.
Klant garandeert door ondertekening hiervan dat er geen statutaire, interne of externe beperkingen zijn, die verhinderen dat zij
deze volmacht verstrekt. De persoon die namens Klant deze volmacht ondertekent, verklaart hiervoor gemachtigd te zijn.

Ondertekening tekenbevoegde
Bedrijfsnaam:
Naam:
Geboortedatum:
Functie:
Plaats:

Voorletter(s)
dag en maand

Achternaam

IBAN nummer:

(laatste drie cijfers)

Datum:

Handtekening:
Door ondertekening van deze machtiging verklaart volmachtgever bekend te zijn met het feit dat de getekende offerte en/of
aanbieding van de (nieuwe) leverancier bindend is als zijnde een contractovereenkomst.
contactgegevens:
De Bespaar Unie | Dam 8 | 1012NP | AMSTERDAM | Tel.0848-775494 | www.debespaarunie.nl | info@debespaarunie.nl
bankgegevens
IBAN/SEPA: NL 93 BUNQ 2025.3809.92 | BIC: BUNQNL2A | BUNQ | BTWnr NL856074858B01 | KvKnr 65347048
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