
Gebruik het energieovernamedocument

Als je verhuist mag je niet vergeten de meterstanden van jouw 
elektriciteits- en aardgasmeter aan je energieleverancier door 
te geven.

Op basis van jouw meterstanden maakt jouw leverancier een 
eindafrekening op voor het verbruik op je oude adres. Hij start 
ook de facturatie op voor je nieuwe adres. Je wil natuurlijk niet 
betalen voor het verbruik van de nieuwe bewoners van je oude 
woning, noch voor het verbruik van de vroegere bewoners van 
jouw nieuwe woning.

Om  de  meterstanden  over  te  maken  aan  jouw leverancier(s) 
gebruik je het energieovernamedocument. Dit geldt overal in 
België en moet door elke energieleverancier aanvaard worden.

Je kan dit document downloaden, afdrukken, invullen en opsturen. 
Bewaar altijd het origineel en verstuur een kopie naar je  
leverancier! Je kan het ook als leidraad gebruiken om de nodige  
informatie aan je energieleverancier(s) door te geven via telefoon, 
fax, post, e-mail of website.

Bij het verlaten van je oude adres

• Vul twee energieovernamedocumenten in (één voor 
jezelf en één voor de nieuwe huurder of de eigenaar)

• Beide documenten moeten ondertekend worden door 
jou en de overnemer (nieuwe huurder of de eigenaar)

• Contacteer de leverancier die jou elektriciteit en/of 
aardgas leverde op je oude adres binnen de 30 dagen 
na je verhuizing

Bij het intrekken op je  
nieuwe adres

• Vul twee energieovernamedocumenten in (één voor 
jezelf en één voor de vorige bewoner of eigenaar)

• Beide documenten moeten ondertekend worden door 
jou en de vorige bewoner of eigenaar

• Contacteer de leverancier van jouw keuze voor de 
levering van elektriciteit en/of aardgas op je nieuw 
adres binnen de 30 dagen na je verhuizing

Als je nog geen energieleverancier hebt, moet je een 
contract afsluiten met een energieleverancier van jouw 
keuze. De V-test van de VREG (www.vreg.be/doe-de-v-test) 
kan je helpen bij jouw leverancierskeuze.

Ter info: je kan het energieovernamedocument downloaden 
via www.vreg.be/verhuisformulieren of gratis bestellen. 
Mail dan naar info@vreg.be of bel gratis naar 1700.
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Verbruiksgegevens elektriciteit 

EAN elektriciteit (code van 18 cijfers,  

vermeld op je energiefacturen):

Metertype Meternummer Meterstand

Enkelvoudige meter:

Tweevoudige meter:

Exclusief nachtmeter:
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Datum  
meteropname 

Dag Maand Jaar

Adres waarop de verandering 
van toepassing is

Straat: Nr.: Bus:

Plaats: Postcode:

Hoe invullen?

Omcirkel de reden waarom je het document invult of noteer ze:1

Vul de datum van verhuis en het adres in:2

Vul EAN-nummer, meternummer en meterstanden voor elektriciteit en/of gas in bij het juiste metertype:3

Vul de contactgegevens en het nieuwe adres in van de vertrekkende klant, deze zijn belangrijk
voor het versturen van de slotfactuur:

4

Informatie vertrekkende klant

Aanspreking:    Dhr.     Mvr.     Firma Ondernemingsnummer:

Naam: Voornaam:

Tel.: Gsm:

E-mailadres:

Nieuw adres
Straat: Nr.: Bus:

Plaats: Postcode:

Leverancier elektriciteit: Leverancier aardgas:

Heb je een meter met oplaadkaart (budgetmeter)? Elektriciteit:    Ja       Nee Aardgas:    Ja       Nee

Heb je een vermogensbegrenzer? Elektriciteit:    Ja       Nee

Meterstand:

5 4 1 4 4 8 8 2 0 0 5 8 3 7 8 6 9 1

,

,

,

,Meterstand:

Meterstand:
piek/dag/

Meterstand:
dal/nacht/

Verbruiksgegevens aardgas 

EAN aardgas (code van 18 cijfers,  
vermeld op je energiefacturen): 5 4

,Meternummer: Meterstand:

• Dit document moet worden ondertekend door de twee partijen
• Dit document is geen contract bij een energieleverancier
• Document op te stellen in twee exemplaren (elke partij krijgt een exemplaar)
• Vul dit document in en neem contact op met je energieleverancier

Akkoord over meterstanden in geval van: verhuizing - (ver)koop/(ver)huur van een gebouw - echtscheiding - overlijden - … 

Energieovernamedocument

Schoolstraat

5 April 2019

1016454

Gent 9000

AnDe Clercq

an.de.clercq@hotmail.com
Winkelstraat
Gent

09 218 84 56 0486 14 47 56

9000
5 C

12547258

28 2
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Informatie overnemer

Aanspreking:    Dhr.     Mvr.     Firma Ondernemingsnummer:

Naam: Voornaam:

Tel.: Gsm:

E-mailadres:

Verzendadres
facturen

Straat: Nr.: Bus:

Plaats: Postcode:

Leverancier elektriciteit: Leverancier aardgas:

Gebruik van de energie als:    Huurder

             Eigenaar (woning wordt momenteel gebruikt als hoofdverblijfplaats of 2e verblijf)

             Eigenaar (woning staat leeg in afwachting van verhuur of verkoop)

Handtekening van de vertrekkende klant
(voorafgegaan van de vermelding ‘Gelezen en goedgekeurd’)

Gelezen en goedgekeurd

Handtekening van de overnemer
(voorafgegaan van de vermelding ‘Gelezen en goedgekeurd’)

Gelezen en goedgekeurd

Vul de gegevens van de nieuwe bewoner in. Ze zijn van belang voor opvolging van de overname:5

Beide partijen moeten ondertekenen, anders is het overnamedocument niet geldig bij eventuele betwisting:6

Janssens Jan
0486 45 67 5209 256 48 725

jan.Janssens@gmail.com
Winkelstraat
Gent 9000

28 2
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4

5

6
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Heb je verschillende budgetmeters, dan 
kun je die van elkaar onderscheiden via 
het meternummer.

Zo lees je de meterstanden af op de budgetmeter elektriciteit

Zo lees je de meterstanden af op de budgetmeter aardgas

Bij de budgetmeter lees je de meterstanden niet af van het klassiek mechanisch, draaiend 
telwerk (dat is een controlemeter), maar op een elektronisch schermpje.
Door de blauwe knop meerdere keren in te drukken, kan je verschillende gegevens 
aflezen in het venstertje. Zo ook de meterstanden. De meterstanden worden uitgedrukt in 
kilowattuur (kWh).

Verschillende soorten budgetmeters

Sommige klanten hebben ook een budgetmeter ‘uitsluitend nachttarief’ voor accumulatie-  
verwarming en/of elektrische warmwaterboilers. Heb je verschillende budgetmeters, dan kan  
je die van elkaar onderscheiden via het meternummer.

Zo lees je de meterstand af op de budgetmeter elektriciteit ‘uitsluitend nachttarief’:

Het elektronisch  
schermpje

Stap 1
Druk 6 maal
op de blauwe knop

Dit is - enkel ter informatie - 
het totaal van alle verbruikte 
kilowatturen (kWh) overdag en 
’s nachts samen.

Stap 2
Druk nog 1 maal
op de blauwe knop

Het cijfer [1] (rechts) verwijst 
naar het dagtarief.  
Het getal in het midden is de 
meterstand dag.

Stap 3
Druk nog 2 maal
op de blauwe knop

Het cijfer [2] (rechts) verwijst 
naar het nachttarief.
Het getal in het midden is de
meterstand nacht.

Stap 1
Druk nog 5 maal
op de blauwe knop

Het getal in het midden
is de meterstand ‘uitsluitend
nachttarief’.

De budgetmeter registreert jouw verbruik overdag en ’s nachts afzonderlijk.

Meer weten? 

Surf naar www.fluvius.be

Zie je de meterstand niet zoals hier boven beschreven? Druk dan op de rode knop en herbegin 
bij stap 1.

Druk herhaaldelijk op de
grijze knop tot je rechts
op het digitale scherm m3
ziet.

Het digitale scherm geeft
nu de meterstand weer,
uitgedrukt in
kubieke meter (m3).
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