
Meterstandenverhuisformulier
Vul dit formulier in op de dag van verhuizing. Bij voorkeur door de huidige en nieuwe bewoner.  
Onderteken dit formulier en stuur het vervolgens uiterlijk 5 dagen na verhuisdatum naar  
Essent Retail Energie bv, Antwoordnummer 431, 5200 VC  ‘s-Hertogenbosch (een postzegel is niet nodig).

  Leveringsadres  

Straat      Nr.

Postcode                                                         Woonplaats     

Verhuisdatum

Meterstanden leveringsadres  Voor toelichting zie achterzijde.

Vul hier uw meterstanden in op de dag van overdracht. Let op als u de meterstanden later dan 5 dagen na de administratieve verhuisdatum doorgeeft, 
worden de standen door het netwerkbedrijf berekend. De berekening kan gevolgen hebben voor de hoogte van uw eind/jaarafrekening.

Elektriciteit *  Stadsverwarming/warmte* 

Elektriciteit *  Warm tapwater*

Elektriciteit * 

Gas*  Opnamedatum   

2   Ik ben de huidige bewoner/gebruiker en verlaat het bovengenoemde leveringsadres.

Bedrijfsnaam*

Voorletters       Man       Vrouw Klantnummer**

Achternaam   Geboortedatum

Mijn nieuwe adres (t.b.v. de eindafrekening)

Straat      Nr.

Postcode                                                         Woonplaats     

Vaste telefoon                                              Mobiele telefoon 

3   Ik ben de nieuwe bewoner/gebruiker van het bovengenoemde leveringsadres.

Bedrijfsnaam*  

Voorletters       Man       Vrouw Klantnummer**

Achternaam   Geboortedatum

Correspondentieadres (alleen invullen indien dit afwijkt van het bij 1. genoemde leveringsadres)

Straat      Nr.

Postcode Woonplaats

Vaste telefoon                                              Mobiele telefoon

 Ik heb nog geen leveringscontract voor energie en wil deze graag van Essent ontvangen voor:         elektriciteit         gas 
 Ik heb een leveringscontract bij een andere leverancier dan Essent en geef mijn meterstanden aan deze leverancier door.
 Ik ben reeds klant bij Essent op mijn huidige leveringsadres, namelijk:

Straat      Nr.

Postcode Woonplaats

4   Ik verklaar het formulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld

Handtekening vertrekkende bewoner/gebruiker  Handtekening nieuwe bewoner/gebruiker

* Indien van toepassing. ** Indien u al klant bent bij Essent: (zie bovenaan de jaarafrekening)

Let op: Dit formulier is uitsluitend voor de meterstanden en is geen contract/meldingsformulier. 
Heeft u zich nog niet bij uw leverancier gemeld, doe dit dan alsnog.
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 Melden 
10 dagen voor sleuteloverdracht per telefoon of via  
www.essent.nl/verhuizen

 Ontvangen 
Verhuispakket van Essent met:

• Meterstandenverhuisformulier voor huidige en nieuwe adres

• Aansluit- en transportovereenkomst van uw netbeheerder*

  Invullen & ondertekenen

• Aansluit- en transportovereenkomst van uw netbeheerder*

• Meterstandenverhuisformulier

 Sturen

•  Aansluit- en transportovereenkomst*: 10 dagen voor  
de verhuisdatum

• Meterstandenverhuisformulier: 5 dagen na de verhuisdatum

 Ontvangen

• Eindafrekening voor het huidige adres

• Voorschotplan voor het nieuwe adres
    

Voor uw gemak vindt u in onderstaand schema de verhuisstappen nog eens op een rij.

Ik ben klant bij Essent

 Melden
Een maand voor sleuteloverdracht per telefoon of via  
www.essent.nl/verhuizen

 Ontvangen
Verhuispakket van Essent met:

• Leveringscontract

• Leveringsvoorwaarden

• Aansluit- en transportovereenkomst van uw netbeheerder*

• Aansluit- en transportvoorwaarden*

• Meterstandenverhuisformulier

  Invullen & ondertekenen

• Leveringscontract

• Aansluit- en transportovereenkomst van uw netbeheerder*

• Meterstandenverhuisformulier

 Sturen

•  Leveringscontract en aansluit- en transportovereenkomst:  
10 dagen voor de verhuisdatum

• Meterstandenverhuisformulier: 5 dagen na de verhuisdatum

 Ontvangen

• Voorschotplan voor het nieuwe adres

Ik wil klant worden bij Essent

* Indien van toepassing  

•   Heeft u een warmtekostenverdeelmeter? Vraag dan of uw verhuurder de standen wil opnemen en voor deze
  standen wil tekenen. Worden deze standen niet opgenomen door de verhuurder/vereniging van eigenaren, vraag dan het 

formulier voor warmtekostenverdeling (WKV) aan bij de klantenservice van Essent.
•   Heeft u een moderne digitale (witte) elektriciteitsmeter, dan moeten er twee standen opgenomen worden. Door de blauwe “B” 

knop in te drukken kunt u de T1 (meterstand  ) en de T2 (meterstand  ) standen opnemen.
•   De standen van uw watermeter dient u door te geven aan uw waterbedrijf.

Tips bij het invullen van het meterstandenverhuisformulier
•  Bent u de nieuwe bewoner en kent u de oude bewoner niet? Controleer dan de gegevens en vul rubriek 1, 3 en 4 in.
•  U verlaat de gegevens en kent de nieuwe bewoner niet? Controleer dan de gegevens en vul rubriek 1, 2 en 4 in.
•  De nieuwe en huidige bewoner kennen elkaar? Controleer de gegevens en vul samen rubriek 1, 2, 3 en 4 in.
•   Stuur in ieder geval dit meterstandenverhuisformulier ingevuld en ondertekend retour naar Essent. Als de nieuwe of oude 

bewoner ook een formulier van zijn leverancier heeft ontvangen, onderteken dan ook dit formulier. De nieuwe of oude 
bewoner stuurt vervolgens het formulier naar zijn leverancier retour.

•  Het klantnummer vindt u bovenaan uw jaarafrekening of bovenaan de brief bij uw verhuispakket.

Dit formulier wordt automatisch verwerkt. Daardoor kunnen uw eventuele opmerkingen op deze zijde niet in behandeling worden genomen. 
Wijzigingen kunt u op de voorzijde aangeven.

Klantenservice consument: 0800 0330
Klantenservice zakelijk: 0800 1850
Internet: www.essent.nl
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De meters:

Toelichting


