JA,
Ik wens deel te nemen aan de groepsaankoop gas/elektriciteit georganiseerd door Energy2Save en
verklaar hierbij dat:
(Firma)………………………………………………………………………………………………………………………BTWnr. ………………………..….………………..………
Gevestigd te……………………………………………………………………..................................................................hierna te noemen “Afnemer”
en rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………………………………………………………………………………..……………….…………………..
(functie)……………………………………………………………e-mail :………………………. .....................................................................................
Dat hij/zij met ondertekening van dit document een volmacht verleent aan:
Energy2Save BVBA, vertegenwoordigd door Patrick Vandenborne, zaakvoerder, met woonplaats te Bloemenhofstraat 20, 3500
Hasselt, hierna te noemen: “E2S”
Om uit hoofde van de Afnemer de volgende handelingen te kunnen uitvoeren:






Het verzamelen van gegevens en data nodig om over te gaan tot de eventuele inkoop van energie (elektriciteit en/of
gas) en dit bij zowel de energieleverancier(s) en/of distributienetbeheerder(s).
Offertes voor levering van elektriciteit en/of gas aan te vragen bij de verschillende leveranciers (elk hierna te noemen
een “Leverancier”), en dit voor één of meerdere leveringsperiode(s).
Overige handelingen verrichten in verband met de levering, zoals het aanpassen van relevante gegevens voor de
levering, stellen en beantwoorden van vragen in verband met de levering of facturatie.
Het afsluiten en opzeggen van leveringsovereenkomsten met energie leveranciers in naam en voor rekening van de
afnemer , na betekening per e-mail op het bovenvermelde e-mailadres van het bekomen optimale resultaat. In deze
mail zal E2S een uiterste termijn aangeven waarbinnen de afnemer dient te reageren indien hij NIET wenst over te gaan
tot het afsluiten van een contract. Zonder tegenbericht per e-mail binnen de aangegeven termijn, zal E2S de contracten
tekenen in naam van de afnemer op basis van deze volmacht. Na de ondertekening door E2S zal deze per e-mail een
kopie van het ondertekende contract aan de afnemer bezorgen. In geval van leverancierswissel zal E2S de nodige
opvolging doen om de overgang naar de geselecteerde leverancier te verzorgen.

De Afnemer verklaart dat hij/zij gedurende de periode dat deze volmacht loopt geen nieuwe overeenkomst(en) zal sluiten met
een of meerdere energieleverancier(s) noch met een andere partij die in naam van de afnemer contracten voor levering van
energie zal onderhandelen en/of afsluiten met energieleverancier(s).
E2S verplicht zich maximaal in te spannen om voor de Afnemer een zo gunstig mogelijke inkoop van elektriciteit en/of gas te
bereiken. Op E2S rust evenwel geen resultaatsverbintenis om de op enig moment de meest gunstige inkoop voor de Afnemer
tot stand te brengen.
Ingeval er wordt overgegaan tot de aankoop van elektriciteit en/of gas is het de Afnemer die een overeenkomst zal aangaan met
één of meerdere Energieleverancier(s). E2S is geen partij bij de leveringsovereenkomst die gesloten wordt, middels de
handelingen van E2S naar aanleiding van deze volmacht, tussen de Leverancier(s) en de Afnemer. E2S aanvaardt hiervoor geen
enkele aansprakelijkheid. De Afnemer zal E2S vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden (Leveranciers), die in verband
met de uitvoering van de leveringsovereenkomst schade lijden.
Deze volmacht is geldig vanaf de dag van ondertekening tot het einde van de nieuwe leveringsovereenkomst tussen de afnemer
en de Leverancier(s) die door bemiddeling van E2S is tot stand gekomen. Indien deze leveringsovereenkomst wordt verlengd,
wordt de volmacht automatisch verlengd voor dezelfde periode tenzij ze door één van beide partijen aangetekend wordt
opgezegd ten minste 3 maanden vóór het verstrijken van de leveringsovereenkomst. De Afnemer bevestigt dat hierboven e-mail
adres geldig kan gebruikt worden voor berichten in verband met de opdracht, in het bijzonder in het kader van de
Groepsaankoop Energie en eventuele wijzigingen in de loop van de overeenkomst ook onmiddellijk aan E2S per mail zal melden.
DATUM:

Huidige leverancier elektriciteit:

PLAATS:

HANDTEKENING:

Huidige leverancier gas:

