Mutatieformulier wijzigen tenaamstelling
contractant, factuurontvangende en/of
betalende partij
Gewenste ingangsdatum:
Wanneer u uw tenaamstelling wenst te wijzigen, is het noodzakelijk dat wij tijdig - tenminste 10 werkdagen voor de gewenste
ingangsdatum- op de hoogte worden gebracht. Het is niet mogelijk dit type wijziging met terugwerkende kracht door te voeren.
Dit formulier, graag volledig ingevuld, retourneren naar onderstaand antwoordnummer. (postzegel is niet nodig).
ENGIE Energie Nederland N.V., t.a.v. Customer Service & Support, Antwoordnummer 2143, 8000 VB Zwolle.
Faxen en/of mailen kan natuurlijk ook: 088 769 27 69 / service.zakelijk@engie.com
Als u vragen heeft over het invullen van dit formulier, neem dan contact op met Customer Service & Support via 0900 567 0 567.
Niet volledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
Graag onderstaand aanvinken wat voor wijziging het betreft:

q Wijziging tenaamstelling/ KvK contractant.
Hiermee wijzigt de contractant. De huidige voorwaarden blijven van toepassing per datum overname contract.

q Aanpassing contractvoorwaarden per datum overname gewenst?
q Wijziging van de tenaamstelling van factuurontvanger. *
Hiermee wijzigt de factuurontvangende partij. De huidige contractpartij en -voorwaarden blijven ongewijzigd.

q Wijziging van de factuurbetaler.*
Hiermee wijzigt de factuurbetalende partij. De huidige contractpartij en -voorwaarden blijven ongewijzigd.
* Deze wijzigingen kunnen alleen door de contractpartij doorgegeven worden. Indien beide van toepassing zijn deze ook beide aanvinken.

Bij wijziging van de tenaamstelling factuurontvanger en/ of factuurbetaler heeft dit geen
betrekking op betalingsverplichtingen, zoals opgenomen in de leveringsovereenkomst, ten aanzien van de
contractpartij. Indien de factuurontvanger en/of factuurbetaler niet tijdig en correct de factuur voldoet,
kan ENGIE dit verhalen op de contractpartij.
Van welk collectief maakt u onderdeel uit: *
* Indien van toepassing

Uw huidige (factuur) gegevens*

Uw nieuwe gegevens (indien gewijzigd)*

Bedrijfsnaam

Bedrijfsnaam

KvK inschrijfnummer

KvK inschrijfnummer

Telefoonnummer

Telefoonnummer

Factuuradres / postbus

Factuuradres / postbus

Postcode & Plaats

Postcode & Plaats

Factuurreferentie

Factuurreferentie

IBAN

IBAN
Automatische incasso?
Naam

**

Handtekening

**

* Indien van toepassing verplicht.
** Ondertekening tbv gewenste automatische incasso
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Debiteurennummer elektriciteit
2

8

7

Stand telwerk 1**
*

EAN-codes elektriciteit
8

Stand telwerk 2**

7

*

Debiteurennummer gas
2

8

7

*

EAN-codes gas
8

Stand**

7

*

* Indien het meerdere EAN codes en/of debiteurennummers betreft verzoeken wij u deze als bijlage aan dit formulier toe te voegen.
** Opgave van standen alleen van toepassing op Kleinverbruikaansluitingen.

Dient de tenaamstelling bij uw netbeheerder ten behoeve van uw transportfactuur ook aangepast te worden naar de nieuwe
situatie?

q Ja

q Nee

Indien ja, welke gegevens dient de netbeheerder te hanteren?

Bedrijfsnaam
Factuuradres / postbus
Postcode & Plaats

Bevat de wijziging jaarlijks bemeten kleinverbruikaansluitingen? Dan verzoeken wij u om opgave van het adres en/of
emailadres tbv het versturen van opnameverzoeken meterstanden. Betreft het kleinverbruiksaansluitingen met een op afstand
uitleesbare meetinrichting? Dan bieden wij u, maximaal 6 maal per jaar, de mogelijkheid tot ontvangst van een Verbruiks- en
kostenoverzicht. Hierop vindt u de meterstanden en het verbruik over de afgelopen maanden.
Meterstanden

Verbruiks- en kostenoverzicht

Adres

Adres

Postcode & Plaats

Postcode & Plaats

E-mailadres

E-mailadres
Frequentie per jaar:

0

1

2

3

4

6

doorhalen wat niet van toepassing is

Ondertekening aanvrager: Hierbij verklaar ik gemachtigd te zijn om deze mutatie(s) door te geven
Naam

Bedrijf

Handtekening

E-mailadres
Plaats

Datum
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