
 

METERSTANDEN             

VERHUISFORMULIER 
 

Onlangs heeft u ons laten weten dat u binnenkort gaat verhuizen of bent verhuisd. Om uw verhuizing met de juiste meterstanden te verwerken, 

gelieve het verhuisformulier op de dag van de (sleutel)overdracht volledig ingevuld en ondertekend aan ons te retourneren. Zonder ondertekening 

kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen. Het verhuisformulier kunt u retour sturen per e-mail, fax of post. Onze contactgegevens staan 

hieronder vermeld. Voor een snelle afwikkeling van uw verhuizing is het van belang dat het verhuisformulier door zowel de inkomende als de 

vertrekkende partij wordt ondertekend. Hiermee voorkomt u mistanden over de correctheid van de meterstanden en bent u ervan verzekerd dat u 

wordt afgerekend op de juiste meterstanden.  

 

1.  U verlaat het onderstaande adres (gegevens van de partij die het pand verlaat) 
 

 

Bedrijfsnaam: _   ______________________________________________________ 

 

Voorletters: __ _______ Achternaam: _      _________ 

 

Uw nieuwe  adres wordt: _  _______________   _________ 

 

Postcode:_  __________ Plaats: ___ ______________  

 

Meternummer Elektra ___ _____________Stand Hoog____   Stand Laag____  _________ 

 

Meternummer Gas ________ ___________Stand______ _______________ 

Verblijfsfunctie:                          ( Waar de meter(s) zich bevindt. Woning, stal, pomp) 

 

Door ondertekening verklaar ik mij als verhuizer  akkoord met de hieronder genoemde meterstand(en): 

 

Handtekening verhuizer: ____________________ 
 

2.  Gegevens van het adres waar de verhuizing betrekking op heeft (oude adres) 

Straat    :     

Postcode  :      Plaats    :   

 

EAN code elektriciteit :      en/of  meternummer elektra  :  

 

EAN code gas  :      en/of  meternummer gas      :   
 

3..   Meterstanden bovenstaand (oude) adres 
 

Opnamedatum:     
 

Elektriciteit 1 (laag)  _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ 
Elektriciteit 2 (hoog)  _ _ _ _ _ _ ,_ _ _ 
Gas    _ _ _ _ _ _ ,_ _ _  
 
 

 

4.  U betrekt het bovengenoemde adres (gegevens van de nieuwe huurder/eigenaar): 
 

 

Voorletter(s): ________Achternaam: _________________ Telefoonnummer overdag: ___________________________ 

 

Door ondertekening verklaar ik mij als aanvrager op dit adres akkoord met de hierboven genoemde informatie over deze 

aansluiting. Tevens verklaar ik mij akkoord met de overdracht van het transport en aansluitcontract met de 

Netbeheerder(s). 

 

Handtekening nieuwe huurder/eigenaar:  ____________________________ 

       

Stuurt u het formulier niet tijdig in dan zal uw netbeheerder een meterstand berekenen en kan er geen rekening 

worden gehouden met uw opgave! Stuur het verhuisformulier volledig ingevuld en ondertekend naar DGB Energie 

BV Lange Spruit 1a - 7773 NE  HARDENBERG. Of fax naar 0523-684222 of per e-mail: info@dgbenergie.nl.    


