
Aanvraag contractovername

Huidige contractant

Naam   m/v

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Land

Geboortedatum

Datum overname

Datum

Nieuwe contractant

Naam   m/v

Correspondentieadres

Postcode en plaats

Land

Geboortedatum

Telefoonnr. vast

Telefoonnr. mobiel

E-mailadres
Ja, ik kies voor correspondentie via e-mail

IBAN-rekeningnummer

Betaalwijze Acceptgiro / Automatisch incasso*

BIC (alleen bij buitenlandse IBAN)

DELTA, t.a.v. Klantenservice, Antwoordnummer 286, 4330 VB Middelburg, Nederland deltaenergie.nl

Met dit formulier kunt u een aanvraag doen om contracten met DELTA Energie B.V. die op naam staan van een 
andere contractant, over te zetten op uw eigen naam. Vul daarvoor de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in.

Over te nemen klantnummer 

Welke producten van DELTA Energie B.V. wilt u overnemen?

Groene Stroom Gas Cv-ketel

Ondertekening

De nieuwe contractant verklaart hierbij alle rechten en verplichtingen (inclusief alle verschuldigde 
betalingen) uit de overeenkomst(en) met, voor zover van toepassing, DELTA Energie B.V. en de 
netbeheerder(s), over te nemen van de huidige contractant. Alle voorwaarden die van toepassing 
zijn op voornoemde overeenkomst(en) blijven onverkort van toepassing. Door ondertekening van dit 
verzoek verklaart de nieuwe contractant kennis te hebben genomen van de, op de over te nemen 
overeenkomst(en) van toepassing zijnde, voorwaarden en akkoord te zijn met de inhoud hiervan. 
Deze voorwaarden zijn te vinden op delta.nl/downloads of zijn op verzoek toe te sturen. Daarnaast 
verklaart hij/zij zich akkoord om een kredietwaardigheids- c.q. risicoanalyse uit te laten voeren door 
EDR Credit Services B.V. te Den Haag, dan wel een andere derde partij, met inachtneming van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. DELTA Energie B.V. behoudt zich het recht voor om, 
mede namens de netbeheerder(s), niet akkoord te gaan met de door de huidige contractant gewenste 
contractovername.

Plaats

Datum

Handtekening

*SEPA: doorlopende machtiging Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan DELTA Energie 
B.V. (Incasso ID: NL41ZZZ720565090000) inclusief haar rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, mede 
namens de netbeheerder(s), doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 
rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig 
de opdracht van DELTA Energie B.V., mede namens de netbeheerder(s). Als u het niet eens bent met deze 
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Cv-onderhoudsabonnement DELTA Inzicht of 
DELTA Comfort Wijzer


