Hengelo, <datum>

<voorletters> <tussenvoegsel> <achternaam>
<Adres> <Huisnummer> <Toevoeging>
<Postcode> <Plaats>

Betreft: Bevestigingsbrief aanmelding bij DVEP Energie
Uw klantnummer: <12345>

Beste <aanhef kort> <tussenvoegsel> <achternaam>,

Welkom bij DVEP Energie. Wij hebben uw aanmelding in goede orde ontvangen. Hierbij ontvangt u
de contractbevestiging en de bijlagen die behoren bij het Modelcontract.
Wij verzoeken u onderstaande gegevens goed te controleren en ons te informeren indien deze
onvolledig of onjuist zijn. Wijzigingen of aanvullingen kunt u doorgeven via info@dvep.nl, onder
vermelding van uw klantnummer.
Uw gegevens
<voorletters> <tussenvoegsel> <achternaam>
<straatnaam> <huisnummer> <toevoeging>
<postcode> <plaats>
EAN Elektriciteit
EAN Gas
Overige gegevens
Telefoonnummer:
Mobiel:
E-mail:
Geboortedatum:
IBAN:

<EAN E>
<EAN G>

<telefoonnummer>
<telefoonnummer>
<e-mailadres>1
<geboortedatum>
<IBAN>

Uw contract
U heeft een DVEP Modelcontract afgesloten voor de levering van Product(-en) voor onbepaalde tijd
met een variabele prijs.
Datum waarop contract is gesloten:
<datum>
De voorwaarden voor beëindiging van het contact vindt u in de Modelcontractvoorwaarden.
Uw kosten
De variabele tarieven kunnen wijzigen. Dit gebeurt per 1 januari en 1 juli van ieder jaar. U vindt alle
voorwaarden inzake de overeenkomst en de tarieven in de Modelcontractvoorwaarden. Op
www.dvep.nl vindt u ook de overige tarieven en kosten die op uw contract van toepassing zijn. Onder
het kopje ‘Modelcontract’ zijn altijd de meest actuele tarieven beschikbaar.

1

Dit adres wordt gebruikt voor berichten over het klantenportaal.
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Elektriciteit2

Ingangsdatum: <datum>

Daltarief

<tarief>

per kWh

Normaaltarief

<tarief>

per kWh

Enkeltarief

<tarief>

per kWh

Netbeheerkosten

€

per maand

Vaste leveringskosten € 6,05

per maand

* Per elektriciteitsaansluiting geldt per kalenderjaar een vermindering Energiebelasting van € 310,81 (€ 376,08 incl. btw)

Gas3

Ingangsdatum: <datum>

Tarief

<tarief>

per m3

Netbeheerkosten

€

per maand

Vaste leveringskoten

€ 6,05

per maand

Termijnbedrag
Op basis van de door ons gespecificeerde prijzen wordt uw termijnbedrag vastgesteld. Dit bedrag
bestaat naast deze leveringskosten ook uit de netbeheerkosten en de verplichte overheidsheffingen.
De ingangsdatum van uw contract is mede bepalend voor het definitief vaststellen van uw
termijnbedrag. Dit in verband met eventuele wijzigingen in netbeheerkosten en verplichte
overheidsheffingen. Maximaal vijf dagen voordat uw contract ingaat, ontvangt u van ons informatie
over de hoogte van uw termijnbedrag.
Eén keer per jaar vindt verrekening van de termijnbedragen plaats. Dit gebeurt op basis van werkelijk
verbruik.
Teruglevergoeding en salderen
De vergoeding die Terugleveraar ontvangt voor de netto teruggeleverde Elektriciteit is 70% van het
afgesproken leveringstarief exclusief btw..
Wijze van betaling
Automatische incasso (Optie 1: bij automatische incasso)
Wij incasseren het termijnbedrag rond de 1e van de maand. Dit wordt gedaan vanaf IBAN <IBAN>.
Indien dit niet juist is, verzoeken wij u het juiste rekeningnummer door te geven.
Ter info: Wanneer de start van de levering tussen de 1e en de 15e van de maand plaatsvindt, dan
vindt de eerste automatische incasso die maand op een later tijdstip plaats. Daarna wordt het
termijnbedrag automatisch rond de 1e van de maand geïncasseerd.
Factuur (Optie 2: bij factuur)
U hebt gekozen voor betaling middels factuur. Hiervoor brengen wij € 1,50 administratiekosten per
factuur in rekening. Indien u over wilt gaan naar betaling middels automatische incasso kunt u het
formulier hiervoor downloaden vanaf onze website www.dvep.nl/incassoformulier.
Waarborgsom / Financiële garanties (Optie)
Voor de start van de levering heeft DVEP Energie aanvullende voorwaarden gesteld. Dit in de vorm
van een borgsom ter waarde van €
.

2
Uw elektriciteitstarief is inclusief overheidsheffingen (energiebelasting + opslag duurzame energie) en 21% BTW . De
overheid kan deze heffingen en de BTW wijzigen. DVEP Energie is verplicht deze wijzigingen door te voeren in uw tarief.
3
Uw gastarief is inclusief overheidsheffingen (energiebelasting + opslag duurzame energie) en 21% BTW . De overheid kan
deze heffingen en de BTW wijzigen. DVEP Energie is verplicht deze wijzigingen door te voeren in uw tarief.
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Uw voorwaarden
Uw DVEP Energie Modelcontract bestaat uit:
·
·
·
·

Deze bevestigingsbrief;
De Modelcontractvoorwaarden;
De Algemene Leveringsvoorwaarden en Kwaliteitscriteria van DVEP Energie;
Het Modelformulier voor ontbinding.

Bedenktijd
Indien u nog wilt afzien van deze overeenkomst, dan kunt u dit kosteloos doen door binnen 14
kalenderdagen na ontvangst van deze bevestiging een verzoek tot ontbinding in te dienen. Dit dient u
schriftelijk te melden aan DVEP Energie, onder vermelding van ‘ontbinding overeenkomst’, Postbus
856, 7550 AW Hengelo of door te mailen naar info@dvep.nl. Meer informatie vindt u in de
modelcontract voorwaarden.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en danken u hartelijk voor uw
aanmelding bij DVEP Energie.
Met vriendelijke groet,
DVEP Energie
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