
Bevestigingsbrief Modelcontract 

Geachte,  
 
Welkom als klant bij DGB Energie. Hierbij bevestigen wij dat u met ons een energiecontract voor onbepaalde tijd tegen 
variabele tarieven heeft gesloten.  
 
Onze gegevens 
Naam:   DGB Energie B.V. 
Vestigingsadres:  Lange Spruit 1A 
Postadres:  Lange Spruit 1A 
Postcode:  7773 NE  
Plaats:   Hardenberg 
Tel:   088-0180400 
E-mailadres:  info@dgbenergie.nl  
 
Uw gegevens      Leveringsadres (wanneer dit anders dan het adres onder ‘uw gegevens’) 
Naam:   ………………………………  Naam:  ……………………………… 
Adres:   ………………………………  Aansluitadres: ……………………………… 
Postcode:  ………………………………  Postcode: ……………………………… 
Plaats:   ……………………………… 
Telefoonnummer: ……………………………… 
E-mailadres:  ……………………………… 
Geboortedatum:  ……………………………… 
IBAN:   ……………………………… 
Klantnummer:  ……………………………… 
 
Uw contract 
U heeft een DGB Energie Modelcontract gesloten voor de levering van gas (grijs) en elektriciteit (groen) voor onbepaalde 
tijd met een variabele prijs. 
 
Datum waarop het contract is gesloten:  ……………………………… 
Overeengekomen startdatum levering:  ……………………………… 
 
De voorwaarden voor beëindiging van het contract vindt u in de Modelcontractvoorwaarden. 
 
Uw kosten 
De met u afgesproken leveringskosten bij het afsluiten van het contract zijn: 
 
Elektriciteit* 

 Variabele leveringskosten Hoog/Dag € …. per kWh (inclusief overheidsheffingen en btw) 

 Variabele leveringskosten Laag/Nacht € …. per kWh (inclusief overheidsheffingen en btw) 

 Variabele leveringskosten Laag/Avond € …. per kWh (inclusief overheidsheffingen en btw) 

 Variabele leveringskosten Enkel € …. per kWh (inclusief overheidsheffingen en btw) 

 Vaste leveringskosten € …. per maand 

 Vermindering energiebelasting € …. per maand 

 Netbeheerkosten € …. per maand 
 
*Het daltarief geldt op werkdagen voor de uren tussen 21:00 uur ’s-avonds en 7:00 uur ’s-ochtends, Voor NoordBrabant en Limburg 
geldt het daltarief op werkdagen voor de uren tussen 23:00 uur ’s-avonds en 7:00 uur ’s-ochtends. Daarnaast geldt het daltarief voor 
alle uren in het weekend en op Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en 

tweede Kerstdag. 
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Gas 

 Variabele leveringskosten € …. per m3 (inclusief overheidsheffingen en btw) 

 Vaste leveringskosten € …. per maand 

 Netbeheerkosten € …. per maand 
 
Per maand gaat u een voorschot betalen van € …. Een keer per jaar vindt een eindafrekening plaats.  
 
De tarieven kunnen wijzigen. Dit gebeurt meestal per 1/1 en 1/7 van elk jaar. u vindt de voorwaarden voor de 
tariefwijzigingen in de Modelcontractvoorwaarden. De meest actuele tarieven zijn steeds beschikbaar op de website 
www.dgbenergie.nl onder het kopje ‘Modelcontract’. 
 
Terugleververgoeding en salderen 
Als u zelf energie opwekt en eventueel een deel daarvan terug levert geldt het volgende: 
 
Wijze van salderen: Als u zelf stroom die u niet direct gebruikt en via uw aansluiting terug levert aan het elektriciteitsnet 
dan kunnen wij de terug geleverde elektriciteit verrekenen met de hoeveelheid elektriciteit die u van ons afneemt. Dit 
heet salderen. Als na saldering blijkt dat u meer elektriciteit hebt terug geleverd dan dat u heeft afgenomen, dan 
ontvangt u hiervoor een terugleververgoeding.  
 
Terugleververgoeding: de terugleververgoeding is variabel en kan hoger of lager zijn. 
 
Meer informatie hierover vindt u op de website. 
 
Wijze van betaling 
De betalingsvoorwaarden die gelden bij uw contract zijn: 

 Betalingen dienen te geschieden via automatische incasso. Het maandelijks voorschot wordt rond de 22e van de 
maand voorafgaand aan de maand van de levering van uw rekening afgeschreven. De eerste incassodatum kan 
afwijken. U bent verantwoordelijk om voldoen saldo op uw betaalrekening te hebben. 

 
De verdere voorwaarden die horen bij de betaling kunt u terugvinden in de Modelcontractvoorwaarden. 
 
Uw voorwaarden 
Uw DGB Energie Modelcontract bestaat uit: 

 Deze bevestigingsbrief 

 De Modelcontractvoorwaarden (Bijlage A) 

 De Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017 (Bijlage B1) 

 De Kwaliteitscriteria (Bijlage B2) 

 Het Modelformulier voor ontbinding (Bijlage C) 
 
Bewaart u de bevestigingsbrief en Bijlagen A, B1 en B2 goed bij uw administratie.  
 
Bedenktijd 
Als u wilt afzien van dit contract dan kunt u dit kosteloos doen door binnen 14 dagen na ontvangst van deze bevestiging 
een verzoek tot annulering in te dienen. Hiervoor mag u gebruik van het bijgevoegde ‘modelformulier voor 
ontbinding/herroeping’. Meer informatie over het recht op bedenktijd en de voorwaarden daarbij kunt u vinden in de 
Modelcontractvoorwaarden. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
DGB Energie B.V. 
 

http://www.dgbenergie.nl/

