Jouw persoonlijke code…………………….

GROEPSAANKOOP 2016-2017: WAT MOET JE WETEN?
Heb je nog vragen? Bel het gratis groene nummer: 0800 76 101 op werkdagen

van 09 tot 20 uur.
Of mail naar: groenestroom@oost-vlaanderen.be
Of kijk op: http://samengaanwegroener.be/

Gegevens van je inschrijvingsloket:
Naam loket:
Adres:

Postcode:
Telefoonnummer:
Openingstijden:
Op afspraak:

Ja / nee

Planning groepsaankoop:
 Inschrijven doe je van 1 december 2016 tot en met 8 februari 2017
 Veiling: 9 februari 2017
 Je ontvangt je persoonlijk voorstel uiterlijk op 16 maart 2017.
Indien je geen e-mailadres hebt opgegeven krijg je jouw voorstel via
brief.
 Beslissen om over te stappen doe je ten laatste op 21 april 2017. Ga
je op het voorstel in, dan brengen wij de overstap voor jou in orde.
 Je nieuwe contract gaat ten vroegste in op 1 mei 2017
Wat mag ik nog verwachten en moet ik nog doen:





Heb je via het loket je persoonlijke code ontvangen? Dan is dit je bewijs
van inschrijving en hoef je niets meer te doen tot 16 maart 2017.
Eind december/begin januari ontvangen alle Oost-Vlamingen nog een brief
om in te schrijven. Heb je al een persoonlijke code dan is je inschrijving in
orde en hoef je niets meer te doen. Je hoeft ook niet terug te gaan naar het
loket.
Ben je jouw persoonlijke code kwijt: bel het nummer 0800 76 101

Ten laatste op 16 maart 2017 ontvang je jouw persoonlijk voorstel. Dit
is een brief (of mail) met daarop je verwachte besparing. Het je op 17
maart nog niets ontvangen: neem contact op met het loket of bel het
gratis nummer 0800 76 101.Veel gestelde vragen:
1. Kan ik op ieder moment van energieleverancier veranderen?
Ja, dat kan. De verbrekingsvergoeding is namelijk afgeschaft. Je hoeft dus
niet bij je huidige leverancier te blijven tot het einde van je contract.
2. Wie regelt mijn overstap?
Wil je gebruik maken van je persoonlijk voorstel? De Provincie zorgt voor
een vlotte overstap. Wij geven je gegevens door aan de winnende
energieleverancier, die er samen met je huidige leverancier en de
netbeheerder op toeziet dat je zonder problemen overstapt. Loopt niet alles
naar wens? Wacht niet af maar neem contact op met de klantenservice op
het gratis nummer 0800 76 101 (werkdagen van 9 tot 20 uur) of mail naar
groenestroom@oost-vlaanderen.be.
3. Ik heb een contract via een vorige groepsaankoop. Wat gebeurt er
daarmee?
Het contract van de groepsaankoop loopt af na 1 jaar. 2 à 3 maanden voor
het einde van de looptijd, informeert je huidige leverancier jou over de
nieuwe tarieven die ze zullen aanrekenen. Dit zijn meestal niet dezelfde
gunstige voorwaarden als die van de groepsaankoop. Opnieuw inschrijven
in de groepsaankoop en vergelijken loont dus zeker de moeite.
4. Zelf leveranciers vergelijken
Je kan ook via de V-test bekijken welke leverancier voor jou het
goedkoopst is. Deze test vergelijkt de verschillende contracten van de
leveranciers op basis van jouw verbruik. Je vindt de V-test via
www.vreg.be.
5. Deur-aan-deur verkoop
Let op met deur-aan-deurverkoop van energiecontracten. Handige
verkopers beweren jou de laagste prijs aan te bieden. Vaak is dit niet zo.

