
*Verplicht invulveld          ** Verplicht invulveld indien van toepassing

Meterstandenverhuisformulier Warmte/Koude/Warm tapwater

Ga verder op pagina 2

Vul dit formulier in op de dag van sleuteloverdracht. Onderteken het en stuur het uiterlijk 5 dagen na overdracht naar:

Ennatuurlijk B.V., t.a.v. Klantenservice, Antwoordnummer 31 608 , 056 0 EV , EINDHOVEN 
of  Klantenservice@ennatuurlijk.nl. naar email per 

Leveringsadres *Datum van sleuteloverdracht:

*Adres: *Huisnummer:

*Postcode: Woonplaats:

Meterstand(en)

Ondergetekenden verklaren dat zij de volgende standen hebben afgelezen: *Opnamedatum:

*Stand warmte:

**Stand koude:

**Stand warm tapwater:

Type woning Uw woning is een     koopwoning /     huurwoning

Als huurwoning > Naam verhuurder:

Opmerking: Nieuwe adresgegevens invullen t.b.v. eindafrekening

Vertrekkende eigenaar/huurder *Voorletters:    Dhr.     Mevr.

*Achternaam: Geboortedatum:

*Adres: *Huisnr.:

*Postcode: Woonplaats:

Telefoonnr.: Mobiel:

Nieuwe eigenaar/huurder *Voorletters:    Dhr.     Mevr.

*Achternaam: Geboortedatum:

Telefoonnr.: *E-mail: Mobiel:

   Ja, ik kies voor gemak en verleen Ennatuurlijk B.V. toestemming voor automatische incasso

Bankrekeningnummer:

  Let op: Dit formulier geldt niet voor elektriciteit en/of gas.

GJ *Meternr.:

GJ *Meternr.:

M3 *Meternr.:
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**Ik ben reeds warmteklant van Ennatuurlijk B.V. op mijn verbruiksadres:

*Adres: *Huisnummer:

*Postcode: Woonplaats:

Klantnummer:

Handtekening vertrekkende eigenaar/huurder* Handtekening nieuwe eigenaar/huurder*
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