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aanmeldformulier warmtelevering.
particulieren en zakelijke klanten ≤ 100 kWth

Uw gegevens:

   Dhr     Mevr   Voorletters   Achternaam  

Straat    Huisnummer + toevoeging     

Postcode   Plaats  

Telefoonnummer       Mobiel 

E-mailadres           Geboortedatum   -    - 

Alleen in geval van een zakelijke aansluiting ook bedrijfsnaam en KvK nummer invullen:

Bedrijfsnaam  KvK nummer  

Meterstand leveringsadres
Let op: De datum en de meterstand van de warmtelevering hoeft u alleen in te vullen als deze bekend is. De meterstand kunt u aflezen 
van de warmte unit. Hangt deze nog niet in uw woning? Dan hoeft u dit niet in te vullen.

Datum start warmtelevering   -    -  

Meterstand bij start warmtelevering (GJ)            ,       

Betaling

IBAN                                           

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.

VUL OOK DE ACHTERKANT IN.

Wanneer uw (nieuwe) woning op het warmtenet van HVC is of wordt aangesloten en u gebruik wilt maken van de warmtelevering 
van HVC dient u zich aan te melden via dit aanmeldformulier. Na verwerking van uw aanmeldformulier zenden wij u per e-mail de 
leveringsovereenkomst, tarieven en voorwaarden toe.  U gaat pas betalen voor uw warmtelevering als deze ook daadwerkelijk geleverd 
wordt op uw adres. Mocht u vragen hebben met betrekking tot dit aanmeldformulier kunt u contact opnemen via de e-mail:   
klantenservice@hvcenergie.nl of via telefoonnummer 0800 - 0700.
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Stroom tegen inkoopprijs
HVC levert ook stroom tegen inkoopprijs. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, laat dit ons weten.  
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om u een persoonlijk aanbod te doen. Uiteraard is dit geheel vrijblijvend.

     Ja, ik wil een persoonlijk aanbod voor stroom. 

Uit hoe veel personen bestaat uw huishouden?

Wat is uw jaarverbruik voor stroom (optioneel) 

Privacy
Uw gegevens gebruiken wij voor het beoordelen van uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en voor 
communicatiedoeleinden. HVC verstrekt uw gegevens niet aan derden anders dan daartoe op grond van  
wet-  en regelgeving mogelijk verplicht.

      Ondergetekende verklaart dit formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Handtekening aanvrager

Alléén volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
Svp het ondertekende formulier retourneren aan (een postzegel is niet nodig): 

HVC Energie B.V.
Antwoordnummer 103
1800 VB Alkmaar  

Of per e-mail aan klantenservice@hvcenergie.nl.

Voor meer informatie over HVC, algemene leveringsvoorwaarden, aansluitvoorwaarden warmte, tarief- en technisch blad en de 
compensatieregeling verwijst HVC u naar de website www.hvcgroep.nl/energie. Na verwerking van uw aanmeldformulier
ontvangt u van ons de leveringsovereenkomst met de tarieven en voorwaarden.

aanmeldformulier warmtelevering.
vervolg

Datum - -
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