
                                                 OVEREENKOMST   
U geeft Your Budget met dit formulier de opdracht kosteloos te onderhandelen voor de levering van energie en het opvragen van de benodigde informatie. Bovendien geeft 
u met dit formulier opdracht (een) nieuwe leveringsovereenkomst(en) in orde te maken en/of uw huidige leveringsovereenkomst(en) te beëindigen. Dit geld voor 
leveranciers en/of netwerkbeheerders en/of meetbedrijven van zowel product gas als elektriciteit en geld alleen voor een klein zakelijke aansluiting. 
 

Bedrijfsgegevens:                                                                                                                                             KvKnr.: 

 
Bedrijfsnaam                                                                                                                                                    Consument       ZZP’er        MKB        M / V         
 

Contactpersoon (verklaard tevens tekenbevoegd te zijn)  Voorletter(s)                                                   Tussenvoegsel                                      

 
Achternaam                                                                                                                                                Geboortedatum 
 

Leveringsadres                                                                                                                                        Huisnr.                             Toevoegsel 

 
Postcode                                                           Woonplaats 
 
Telefoon vast                                                   Mobiel                                                  Email 
 
Ean Code Electr Opmerkingen: 
 
Ean Code Gas 

 
Correspondentieadres (alleen invullen als dit afwijkt van het leveringsadres) 
Factuuradres                                                                                                                                              Huisnr.                        Toevoegsel 
 
Postcode                                                      Woonplaats 
  
Betaling                       Acceptgiro          Automatische incasso    IBAN rek.nr.: 

 
 

A. Ondertekende neemt een gratis abonnement af bij Your Budget en geeft Your Budget toestemming om de door Your Budget 
gekozen energieovereenkomst in orde te maken. Voordeel van het abonnement: gratis eindnota controle bij overstap en 
jaarnota controle indien de overeenkomst door Your Budget tot stand is gekomen.* 

 

B. Ondertekende kiest voor het energieaanbod van                                                       met een duur van            jaar.    
 

                     Huidige leverancier                                                         Klantnummer 

                     Einddatum huidige energiecontract                                            

                     Er zijn wel/geen opzegkosten. Klant dient dit zelf aan te geven en is zelf verantwoordelijk voor de juiste informatie hierin. 

Akkoord      Ja, ik ga akkoord met deze overeenkomst en de genoemde betaalwijze, tarieven en voorwaarden.  

                        Ja, ik geef Your Budget & energie leverancier toestemming om te doen wat nodig is om de levering te starten.                                                                                                                                                                     
                        Ja, Your Budget mag mij informeren over producten, diensten en acties. 

 
 
Aldus overeengekomen op:       Datum                                                    Plaats      

Naam klant                                                                                                          Naam adviseur 

Handtekening                                                                                                      Handtekening 

 

 
 
 
*Bij het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst bent u opzegkosten verschuldigd aan Your Budget: De opzegkosten voor zakelijke klanten is €100,- per product per niet uitgediend jaar en 
voor consumenten €50,- per product per niet uitgediend jaar, uitgezonderd wanneer het (verleng)voorstel door Your Budget in orde is/wordt gemaakt of bij tijdige opzegging. De volmacht kan 
uiterlijk 6 maanden voor einddatum van de energieovereenkomst, schriftelijk kosteloos worden beëindigd. Na deze periode wordt de overeenkomst telkens met 1 jaar stilzwijgend verlengt 
wanneer er geen tegenbericht is van opzegging. U ontvangt dan een bevestiging van Your Budget voor ontvangst van de stopzetting van de volmacht. De opzegvergoeding voor de 
energiemaatschappij staat beschreven in de algemene voorwaarden. 
De energie leveringsovereenkomst annuleren kan binnen de richtlijnen van de energiemaatschappij en hun bevestiging. Op deze overeenkomst zijn van toepassing: de productvoorwaarden, de 
algemene voorwaarden voor de levering van gas en elektra aan kleinverbruikers versie 2013 en de bijbehorende tarieven van de energiemaatschappij welke de keuze van de klant of adviseur is 
en aan u reeds gecommuniceerd en/of gegeven zijn. Gegevens van YOUR BUDGET : Postadres is Jan Pettersonstraat 38, 3077MN, Rotterdam, Kvknr 24478547. Kantoor adres: Zuideinde 80, 
2991LK, Barendrecht. Email: info@yourbudget.nl Website: www.yourbudget.nl 
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Dit is een doorlopende volmacht die stop na schriftelijke beëindiging door de klant en schriftelijke bevestiging van ontvangst door Your Budget.


