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verhuisformulier.
opzegging levering warmte huidige bewoner / Aanvraag levering warmte nieuwe bewoner

1. Ik verlaat een woning met warmtelevering van HVC

Straat    Huisnummer + toevoeging     

Postcode   Plaats  

Klantnummer 

2.  Betreft het een huurwoning   koopwoning   bedrijfspand  woon/werkfunctie

Naam woningcorporatie / eigenaar bedrijfspand  

Contactpersoon  

Telefoonnummer Vast  Mobiel  

E-mailadres 

3. Meterstand huidig leveringsadres

Datum aflezen meter en sleuteloverdracht

  -    -   Meterstand [GJ]                    

4. Nieuw adres en gegevens vertrekkende bewoner (i.v.m. eindafrekening)

   Dhr     Mevr   Voorletters   Achternaam  

Straat    Huisnummer + toevoeging     

Postcode   Plaats  

Klantnummer 

Telefoonnummer       Mobiel 

,
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E-mailadres 

IBAN                                           

Ten name van 

5. Gegevens nieuwe bewoner/verbruiker

   Dhr     Mevr   Voorletters   Achternaam  

Telefoonnummer       Mobiel 

E-mailadres 

6. Betaling

IBAN                                           

Ten name van 

Voor mijn betaling kies ik      Automatische incasso tot wederopzegging. U geeft toestemming aan HVC Energie B.V. met incassant 
ID NL35ZZZ371205160000 om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een 
bedrag van uw rekening af te schrijven wegens levering van energie (warmte, elektriciteit en/of gas) 
en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig  
de opdracht van HVC Energie B.V.

       Betaling met iDEAL. Met iDEAL kunt u veilig en gemakkelijk online betalen via uw vertrouwde 
bankomgeving. U betaalt op het moment dat het u uitkomt, vóór de vervaldatum van de factuur.

Factuuradres (indien anders dan leveringsadres)

Straat  Huisnummer + toevoeging     

Postcode  Plaats  

7. Er is geen nieuwe bewoner/verbruiker bekend (alleen bij een koopwoning):

  Ik wil de warmtelevering op deze aansluiting beëindigen en af laten sluiten. Kosten € 272,25 incl. 21% BTW.

verhuisformulier.
vervolg
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8. Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

    De vertrekkende bewoner/verbruiker verklaart zich akkoord met de onder 3 ingevulde meterstand.

    De nieuwe bewoner/verbruiker verklaart zich akkoord met de onder 3 ingevulde meterstand.

Handtekening nieuwe bewoner/verbruiker Handtekening huidige bewoner/verbruiker
(indien van toepassing)

 

Datum    -    -   Datum   -    -  

Alléén volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.

Svp volledig ingevuld formulier retourneren aan: HVC Energie B.V., antwoordnummer 103, 1800 VB Alkmaar (een postzegel is 
niet nodig) of per email aan klantenservice@hvcenergie.nl.
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 [Persoonlijke gegevens en bedrijfsgegevens van het dialoogvenster Voorkeuren > Identiteit.]
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