
Handmatige aanmelding elektralevering Almere-Oosterwold

Dit formulier is bedoeld voor aanmeldingen op adressen die nog niet in de landelijke databases van de net-

beheerders zijn verwerkt. Zoals bij vele eerste aanmeldingen in Almere-Oosterwold. Op die adressen kunnen 

nieuwe klanten zich nog niet geautomatiseerd via de website van ons handelshuis – de Duurzame Energie 

Unie – aanmelden. In plaats daarvan kunnen onderstaande gegevens worden aangevuld en dit formulier 

worden gemaild aan info@duurzameenergieunie.nl. Zij verwerken uw gegevens en dragen zorg voor de ver-

dere afhandeling. 

Heeft u nog een lopend contract op een ander woonadres dat u wilt opzeggen? Dan geven wij u de volgen-

de suggesties mee:

•  Indien uw contract een variabele looptijd heeft, kunt u opzeggen met een opzegtermijn van 30 kalender-

dagen. De Duurzame Energie Unie doet dat voor u, na inzending van dit formulier.

•  Indien uw contract een vaste looptijd heeft maar die looptijd is verstreken, is uw contract automatisch bij wet 

omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Ook daarvoor geldt: u kunt opzeggen met een opzeg-

termijn van 30 kalenderdagen. De Duurzame Energie Unie doet dat voor u, na inzending van dit formulier.

•  Indien uw contract een vaste looptijd heeft die nog niet is verlopen, kunt u uw contract opzeggen wegens 

verkoop van de woning. Indien u aangeeft geen nieuwe aansluiting te wensen, het dus geen verhuizing 

betreft, mag de leverancier geen boete opleggen. In dit geval dient u zelf op te zeggen. Een nieuwe aanslui-

ting op uw nieuwe adres mag dan echter niet op uw naam worden gezet; een tip is om een andere meer-

derjarige bewoner de overeenkomst met ons als nieuwe leverancier op uw nieuwe adres te laten aangaan.

Voornaam Achternaam 

Geboortedatum       m       v

Leveringsadres 

Postcode Plaats

Tel. E-mailadres

Ingangsdatum levering elektra    

Type contract           1 jaar vast           2 jaar vast           3 jaar vast           variabel

 Nieuwe aansluiting           Verhuizing, vanaf adres

 Enkel tarief          Dubbeltarief* 

* Is financieel voordeliger wanneer u ten minste 43% van uw stroom afneemt tussen 23.00 en 07.00 uur en in het weekend overdag.

EAN-code*       op uw nieuwe adres

* Uw netbeheerder Liander geeft dit nummer uit; vraag hen naar dit nummer indien u die nog niet van hen heeft gekregen.

IBAN nr.  

Tnv    Automatische incasso           Handmatig betalen

Hier vindt u onze tarieven: almeersewind.nl/hoe-doe-ik-mee/overstappen 


