MACHTIGING SMARTPOWER B.V.: INKOOP ENERGIE PARTICULIER
Naam:
Aansluit-/postadres:
Postcode en plaats:
Tekenbevoegde:
Geboortedatum:
Bankrekeningnr.:
Telefoonnummer:
E-mail:
Ik machtig hierbij SmartPower B.V., gevestigd te Apeldoorn (KvK 08106717) om namens
ondergetekende de volgende activiteiten te verrichten:
•

•

•
•

Ik verklaar hierbij deze machtiging naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam tekenbevoegde:
Datum:
Plaats:
Handtekening:

WWW.SMARTPOWER.NL

Afsluiten van een contract voor levering van elektriciteit en gas met de
energieleverancier voor de periode van 1 tot en met 4 jaar, dit afhankelijk van de
marktomstandigheden. Op dit contract zijn van toepassing de algemene voorwaarden
van de energieleverancier. De inhoud van deze algemene voorwaarden is te
raadplegen via de energieleverancier en onze website. Door ondertekening van deze
machtiging verklaar ik in te stemmen met de toepasselijkheid van deze voorwaarden
en van de inhoud te hebben kennis genomen, alsmede de bevoegdheid van
SmartPower B.V. om de algemene voorwaarden te accepteren te aanvaarden;
Contact opnemen met de huidige energieleverancier(s) en netbeheerder(s) inzake
lopende contracten, alsmede het tijdig opzeggen van de lopende leveringscontracten.
Met de ondertekening van deze machtiging verklaar ik dat ik SmartPower B.V. niet
zal aanspreken voor de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het tijdig
beëindigen van de lopende leveringscontracten. Ik verklaar dat ik eventuele financiële
gevolgen terzake van deze voortijdige beëindiging zal accepteren;
Hierbij machtig ik SmartPower B.V./ de energieleverancier tot wederopzegging om
verschuldigde bedragen voor levering van elektriciteit en gas automatisch af te laten
schrijven.
Door ondertekening van deze machtiging geeft u toestemming aan SmartPower en
de door hun gekozen energieleverancier om op basis van uw IBAN en/of
geboortedatum uw huidige gegevens te raadplegen in de centrale registers. Hiermee
kan de door SmartPower aangewezen energieleverancier zorgen voor een juiste
overstap/aanmelding.
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