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Gebruik de verhuisformulieren in
deze folder om uw energieleverancier
te verwittigen

erhuis

Het verhuisproces in vier stappen:
een korte beschrijving

Nieuwe adres

Vorige adres

STAP 1:

STAP 1:

STAP 2:

STAP 2:

Ontvangst sleutel

Noteer de meterstanden van uw
nieuwe adres op het formulier
‘Melding van uw nieuwe adres’.

Afgifte sleutel

kWh
,

STAP 3:

STAP 3:

Geef de meterstanden telefonisch of
via de website door aan uw leverancier, of stuur een kopie van het formulier naar uw leverancier.

STAP 4:

U ontvangt een voorschotfactuur.

Noteer de meterstanden van uw
vorige adres op het formulier
‘Melding van uw vorige adres’.

Geef de meterstanden telefonisch of
via de website door aan uw leverancier, of stuur een kopie van het formulier naar uw leverancier.

p

STAP 4:

U ontvangt een slotfactuur.

Aan de binnenkant van deze folder vindt u de verhuisformulieren van de VREG.

De verhuisfolder van de VREG

Waarvoor dient deze folder?
Deze folder is bedoeld om u te helpen als u verhuist en u uw energiecontract laat overzetten van uw vorige naar uw nieuwe adres.
Als u verhuist, is het vanzelfsprekend dat u uw adreswijziging
doorgeeft aan uw familie, uw werkgever en allerlei instanties. U
moet ook uw energieleverancier op de hoogte brengen van uw verhuizing zodat er voor uw vorige adres een slotfactuur kan worden
opgemaakt en zodat de facturatie voor uw nieuwe adres kan worden opgestart.
Als u deze folder openslaat, vindt u links het formulier - Melding
van uw nieuwe adres en rechts het formulier - Melding van uw
vorige adres. Gebruik de formulieren als hulpmiddel om uw verhuizing door te geven. De formulieren zijn afscheurbaar.
In welke volgorde moet ik de formulieren invullen?
Hoeveel formulieren u moet invullen en in welke volgorde is afhankelijk van de situatie waarin u zich bevindt. Hier beschrijven
we alvast enkele verhuisscenario’s. Onze site biedt u info op maat.
• Als uw vertrek uit uw vorige woning aansluit op uw intrek in uw
nieuwe woning vult u normaal gezien eerst formulier ‘Melding
van uw vorige adres’ in en vervolgens formulier ‘Melding van uw
nieuwe adres’.
• Als u bij uw ouders inwoont en u voor het eerst alleen gaat wonen,
vult u enkel formulier ‘Melding van uw nieuwe adres’ in. U moet
ook een energiecontract tekenen met een leverancier naar keuze.
• Als u een woning hebt gekocht en alvast wilt starten met de verbouwingswerken vult u voor uw nieuwe adres formulier ‘Melding
van uw nieuwe adres’ in. Zodra u uw huidige woning definitief
verlaat, vult u formulier ‘Melding van uw vorige adres’ in.

Hoe moet ik mijn verhuisgegevens doorgeven?
De gegevens die u hebt ingevuld, geeft u telefonisch, via de website
of per fax door aan uw leverancier. U kunt ook een kopie van de
verhuisformulieren opsturen naar uw leverancier.
Het is belangrijk dat u de gegevens binnen zeven kalenderdagen
na uw verhuizing aan uw leverancier bezorgt.
Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Hebt u een budgetmeter? Of gaat u inwonen bij iemand die al een
contract heeft? Verhuurt u een woning en staat die tijdelijk leeg?
Hebt u een buitenverblijf gekocht? Uw leverancier is uw aanspreekpunt bij al uw vragen. U kunt ook surfen naar de website
van de VREG (www.vreg.be) of bellen naar 1700.

MELDING VAN UW NIEUWE ADRES
PERSOONLIJKE GEGEVENS
voor- en achternaam of bedrijfsnaam: 		
ondernemingsnummer (indien van toepassing): 				
uw telefoonnummer(s) tijdens de kantooruren: 		
e-mailadres:
uw leverancier voor elektriciteit:		

klantnummer:

uw leverancier voor aardgas:		

klantnummer:

VORIGE
ADRES

Vul het aansluitingsadres van uw vorige woning in

NIEUWE
ADRES

Als u twee verschillende leveranciers heeft, moet u beide leveranciers op de hoogte brengen van uw verhuis!

Vul het aansluitingsadres van uw nieuwe woning in

straatnaam:
bus:		

huisnr.:
postcode:

gemeente:

straatnaam:
bus:		

huisnr.:
postcode:

gemeente:

Met hoeveel personen bent u gedomicilieerd op het aansluitingsadres?

personen

Vul uw facturatieadres in
straatnaam:
bus:		

huisnr.:
postcode:

gemeente:

verhuisdatum: dag / maand / jaar			
GEGEVENS ELEKTRICITEIT

/		

/ 20

Is de elektriciteitsaansluiting op uw nieuwe adres geactiveerd?

ja

neen

EAN-nummer elektriciteitsaansluiting

De EAN-code staat op de facturen van de vorige bewoner. U kunt deze code ook opvragen bij uw netbeheerder.

5 4 1 4		
apart EAN-nummer elektriciteitsaansluiting exclusief nacht (indien aanwezig)
5 4 1 4		
soort meter
meternummer
meter dagverbruik
meter nachtverbruik (indien aanwezig)
meter exclusief nachtverbruik (indien aanwezig)

meterstand (enkel cijfers voor de komma!)

GEGEVENS AARDGAS
Als u momenteel enkel een elektriciteitscontract hebt en in uw nieuwe woning ook aardgas verbruikt, denk er dan aan om
ook een aardgascontract af te sluiten.

Is de aardgasaansluiting op uw nieuwe adres geactiveerd?

ja

		

neen

EAN-nummer aardgasaansluiting

De EAN-code staat op de facturen van de vorige bewoner. U kunt deze code ook opvragen bij uw netbeheerder.

54144
soort meter
meter verbruik

meternummer

HANDTEKENING NIEUWE EIGENAAR/BEWONER
Handtekening / datum / naam en voornaam

meterstand (enkel cijfers voor de komma!)

HANDTEKENING VORIGE EIGENAAR/BEWONER
Duid aan wat van toepassing is. U bent:

vorige huurder

verhuurder

eigenaar

Handtekening / datum / naam en voornaam

Gaat u verhuizen? Vergeet niet om uw energieleverancier binnen
zeven kalenderdagen na uw verhuizing op de hoogte te brengen.
De verhuisformulieren van de VREG helpen u bij uw verhuizing.
Elke energieleverancier aanvaardt de verhuisformulieren van de VREG.

FORMULIER – MELDING VAN UW NIEUWE ADRES
• Zodra u de sleutel van uw nieuwe woning hebt ontvangen, vult u dit formulier in met de vorige bewoner
of eigenaar.
• Bezorg de ingevulde gegevens aan uw leverancier binnen een week nadat u de sleutel hebt ontvangen
per telefoon, fax of via de website. U kunt ook een kopie van het formulier naar uw leverancier sturen.
Bewaar het originele exemplaar goed. Als er iets verkeerd loopt bij de verwerking van uw verhuizing,
dient het ondertekende verhuisformulier als bewijs. Neem contact op met uw leverancier als u twee
maanden na uw verhuizing nog geen factuur hebt ontvangen.

FORMULIER – MELDING VAN UW VORIGE ADRES
• Als u de sleutel van uw huidige woning afgeeft en u uw woning definitief verlaat, vult u dit formulier in met
de nieuwe bewoner of eigenaar.
• Bezorg de ingevulde gegevens aan uw leverancier binnen een week nadat u de sleutel hebt afgegeven
per telefoon, fax of via de website. U kunt ook een kopie van het formulier naar uw leverancier sturen.
Bewaar het originele exemplaar goed. Als er iets verkeerd loopt bij de verwerking van uw verhuizing, dient
het verhuisformulier als bewijs. Neem contact op met uw leverancier als u twee maanden na uw verhuizing nog geen factuur hebt ontvangen.

VERKLARENDE BEGRIPPENLIJST
domicilie: Uw officiële woonplaats (adres waarop u bij de gemeente bent ingeschreven).
aansluitingsadres: Het adres waar de elektriciteits- en/of aardgasmeter is geïnstalleerd.
facturatieadres: Het adres waarnaar facturen, brieven, de meteropnamekaart enzovoort moeten worden verstuurd.
EAN: European Article Numbering. Woningen of bedrijven die aangesloten zijn op een elektriciteits- of aardgasnet, hebben een uniek
identificatienummer, een zogenaamde EAN-code. De EAN-code van uw vorige adres verschilt van de EAN-code van uw nieuwe adres.

MELDING VAN UW VORIGE ADRES deel 1 				

(vul deel 1 en 2 in)

PERSOONLIJKE GEGEVENS
voor- en achternaam of bedrijfsnaam: 		
ondernemingsnummer (indien van toepassing): 				
uw telefoonnummer(s) tijdens de kantooruren: 		
e-mailadres:
uw leverancier voor elektriciteit:

klantnummer:

uw leverancier voor aardgas:

klantnummer:

NIEUWE
ADRES

Als u twee verschillende leveranciers heeft, moet u beide leveranciers op de hoogte brengen van uw verhuis!

Vul het aansluitingsadres van uw nieuwe woning in
straatnaam:
bus:		

huisnr.:
postcode:

gemeente:

Vul uw facturatieadres in
straatnaam:

VORIGE
ADRES

bus:		

huisnr.:
postcode:

gemeente:

Vul het aansluitingsadres van uw vorige woning in
straatnaam:
bus:		

huisnr.:
postcode:

gemeente:

verhuisdatum: dag / maand / jaar			

/		

/ 20

GEGEVENS ELEKTRICITEIT
EAN-nummer elektriciteitsaansluiting

De EAN-code staat op uw facturen. U kunt deze code ook opvragen bij uw netbeheerder.

5 4 1 4		
apart EAN-nummer elektriciteitsaansluiting exclusief nacht (indien aanwezig)
5 4 1 4		
soort meter
meternummer
meter dagverbruik
meter nachtverbruik (indien aanwezig)
meter exclusief nachtverbruik (indien aanwezig)

meterstand (enkel cijfers voor de komma!)

GEGEVENS AARDGAS
EAN-nummer aardgasaansluiting

De EAN-code staat op uw facturen. U kunt deze code ook opvragen bij uw netbeheerder.

54144
soort meter
meter verbruik

meternummer

meterstand (enkel cijfers voor de komma!)

HANDTEKENING VORIGE EIGENAAR/BEWONER

HANDTEKENING Nieuwe EIGENAAR/BEWONER

Handtekening / datum / naam en voornaam

Duid aan wat van toepassing is. U bent:

nieuwe huurder

verhuurder

eigenaar

Handtekening / datum / naam en voornaam

MELDING VAN UW VORIGE ADRES deel 2					

(vul deel 1 en 2 in)

IN TE VULLEN MET DE NIEUWE EIGENAAR, DE NIEUWE HUURDER OF DE VERHUURDER
voor- en achternaam of bedrijfsnaam:
straatnaam: 											
bus:		

postcode:

huisnr.:

gemeente:

uw telefoonnummer(s) tijdens de kantooruren: 		
e-mailadres:
Duid aan wat van toepassing is:
Nieuwe eigenaar

Meld uw verhuizing aan uw leverancier.

Nieuwe huurder

Meld uw verhuizing aan uw leverancier.

Verhuurder

Is er een nieuwe huurder?
JA. De nieuwe huurder moet het formulier ‘Melding van uw nieuwe adres’ invullen en de gegevens zo snel mogelijk bezorgen aan
zijn leverancier.
NEEN. Mag de elektriciteits- en aardgastoevoer worden verzegeld?
JA. De elektriciteits- en aardgastoevoer mag op
mijn kosten worden verzegeld. Ik zal contact opnemen met de netbeheerder om daarvoor een
afspraak te maken.
NEEN. Ik zal contact opnemen met mijn leverancier om een leegstandscontract af te sluiten.

Belangrijke informatie voor verhuurders
Als er een periode van leegstand is tussen de huidige en de nieuwe huurder, bent u verantwoordelijk voor eventueel verbruik op de aardgas- en elektriciteitsmeter(s).
U hebt twee mogelijkheden:
•

de elektriciteits- of aardgastoevoer op uw kosten laten verzegelen

•

een leegstandscontract afsluiten met uw energieleverancier

HANDTEKENING vorige eigenaar/BEWONER

HANDTEKENING NIEUWE EIGENAAR/BEWONER

Handtekening / datum / naam en voornaam

Duid aan wat van toepassing is. U bent:

nieuwe huurder

verhuurder

eigenaar

Handtekening / datum / naam en voornaam

DE VLAAMSE REGULERINGSINSTANTIE VOOR
DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT
info@vreg.be
T: 1700 (gratis)
F: +32 (0)2 553 13 50

De weg kwijt op de energiemarkt?
Kijk dan snel op www.vreg.be

Daar kunt u deze folder en de verhuisformulieren downloaden.

V.U.: André Pictoel, Gedelegeerd bestuurder

