Antargaz Belgium NV/SA
De Kleetlaan 5A
1831 Diegem
Tel: 078-77 77 77 - Fax: 02-246 00 02
E-mail: AGN-service.be@antargaz.com
Ondernemingsnummer (BTW): BE0881 334 278

CONTRACTFORMULIER VOOR DE LEVERING VAN AARDGAS TUSSEN:
KLANT: PARTICULIER

PROFESSIONEEL

(velden met een (*) moeten verplicht ingevuld worden)

Naam (*):

Straat (*):

Voornaam:

Nr. + bus (*):

Geboortedatum (*):

Postcode + plaats (*):

Onderneming (*):

Tel / GSM:

Ondernemingsnummer (BTW): BE (*)

E-mail:

Ondernemingsvorm:

Promotiecode:

NACE:

Rijksregisternummer:

Bankrekeningnummer: (*)

Nummer identiteitskaart:

LEVERINGSADRES
Straat (*):

Nr. + bus (*):

Postcode + plaats (*):

EAN-nummer: 541 (*)

PRODUCT: TARIEFKAART GAS VARIABEL ONBEPAALDE DUUR
Verhuis: Ja

Nee

Opening meter noodzakelijk: Ja

Nee

Huidige leverancier:
Vervaldag contract:

Geen contract

Vervaldag onbekend

Gewenste datum aanvang nieuw contract:

BETALING EN FACTURATIE
Via overschrijving
Via domiciliëring

Gewenste factureringsperiode: Maandelijks

Driemaandelijks

(Gelieve bijgevoegd document volledig in te vullen en terug te sturen samen met deze overeenkomst)

Ik wens mijn factuur via e-mail te ontvangen

(Gelieve te controleren of uw e-mail adres correct is ingevuld)

Tip: zorg voor een tijdige betaling van jouw facturen of kies voor het gemak van een domiciliëring. Heb je toch een vraag of klacht over een bepaalde factuur? Contacteer dan tijdig onze
klantendienst. Zo vermijd je immers eventuele administratieve kosten voor een herinnering (€7,5) of een aangetekende ingebrekestelling (€15). Opgepast, betaal je de openstaande facturen
niet na de ontvangst van een ingebrekestelling, dan zullen wij een extern incassobureau moeten inschakelen om jouw betaling alsnog te ontvangen. In dat laatste geval zien wij ons verplicht
om een bijkomende vergoeding aan te rekenen van 15% van het openstaande saldo met een minimum van €50. Antargaz hoopt uiteraard om dit te vermijden!

HANDTEKENING KLANT
Naam:

Plaats:

Datum:

Naast deze bijzondere voorwaarden van de overeenkomst zijn ook als bijlage toepasselijk onze Algemene voorwaarden voor de levering van aardgas – versie 01.01.2018. De Klant kan deze
algemene voorwaarden steeds raadplegen op www.antargaz.be. Op eenvoudig verzoek van de Klant bezorgt Antargaz hiervan ook een papieren exemplaar per e-mail, fax of met de post. Door
ondertekening van deze overeenkomst bevestigt de Klant van de bovenstaande algemene voorwaarden kennis genomen te hebben, deze begrepen te hebben en te aanvaarden.

Antargaz

Handtekening klant, voor akkoord

De Klant geeft de toestemming aan Antargaz om zijn persoonsgegevens te verwerken voor de uitvoering van de overeenkomst. De Klant heeft het recht op inzage van zijn persoonsgegevens
en het recht om deze te laten verbeteren via privacy.be@antargaz.com. Het volledige privacy-beleid van Antargaz is te raadplegen op www.antargaz.be.
Antargaz wenst u informatie over haar producten en diensten mee te delen. Staat u Antargaz toe om uw persoonsgegevens hiervoor te verwerken evenals voor direct marketing?
JA NEE
Herroepingstermijn: de Klant die een consument is in de zin van de wettelijke regels inzake consumentenbescherming heeft het recht om kosteloos en zonder opgave van redenen
van de overeenkomst af te zien door een schriftelijke kennisgeving aan Antargaz binnen veertien (14) kalenderdagen. De herroepingstermijn van veertien kalenderdagen loopt vanaf
de dag volgend op de ondertekening of bevestiging van de overeenkomst door Antargaz (indien die bevestiging op een latere datum valt). Bij een verkoop via de telefoon loopt de
herroepingstermijn vanaf de dag volgend op de bevestiging van de overeenkomst door de Klant. Een modelformulier voor herroeping stelt Antargaz aan de Klant beschikbaar.
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