Fiche 1: "Energie en verhuizen"
OPTIE 1

Als u uw woning verlaat
1. Vóór de verhuizing
Laat uw energieleverancier weten dat u gaat verhuizen.
Hij zal u dan vertellen welke stappen u moet ondernemen:
om uw slotfactuur te laten opmaken voor de woning die u verlaat,
om contractueel in orde te zijn op uw nieuwe adres.

2. De dag dat u de oude woning verlaat
Vul samen met de nieuwe bewoner het energieovernamedocument in. Deel daarna de
meterstanden die op het formulier vermeld staan, mee aan uw energieleverancier (NIET
aan Sibelga). Zo kan hij uw slotfactuur opstellen.

Als u in uw nieuwe woning intrekt
1.

Bij de ontvangst van de sleutels

Vul samen met de vorige bewoner het energieovernamedocument in bij ontvangst van de
sleutels van uw nieuwe woning.
Noteer samen de meterstanden.
2.

Neem contact op met uw energieleverancier

Neem daarna contact op met uw leverancier (en NIET met Sibelga) en deel hem de
meterstanden mee die op het energieovernamedocument vermeld staan.
Hebt u nog geen energieleverancier?
Raadpleeg de lijst met energieleveranciers
Het risico bestaat dat de energietoevoer afgesloten wordt als u geen geldig contract hebt
afgesloten. Alle verbruik moet namelijk gebeuren in het kader van een contract.
U

kan
het
energieovernamedocument
http://www.sibelga.be/nl/verhuizen

downloaden

via

OPTIE 2

Verhuist u naar Brussel?
Maak uw energiebevoorrading op tijd in orde om uw verhuizing probleemloos te laten
verlopen.
Op de website van Sibelga vindt u welke stappen u moet ondernemen voor een gas- en
elektriciteitsaansluiting.

Hebt u nog geen energieleverancier?



Raadpleeg de lijst met energieleveranciers
Via de tariefsimulator brusim.be van de Brusselse regulator kan u de prijzen
vergelijken.

Wilt u uw elektriciteits- en/of gasmeter laten openen/sluiten?



Openen elektriciteits-/gasmeter
Sluiten elektriciteits-/gasmeter

Opmerking: De informatie in de 2 opties kan gecombineerd worden.

Waar voegt u deze informatie in uw website in?
Deze informatie kan vermeld worden in rubrieken als





“Nieuwkomer", "Nieuwe inwoner", …
"Verhuizing"
“Woning"
…
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