Volmacht
[Naam Tussenpersoon]

KvK nummer

(hierna: “Tussenpersooon”)

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [Naam Ondertekenaar] wenst
een volmacht te verkrijgen van
[Naam klant]
KvK nummer
met betrekking tot de volgende adressen waar de aansluiting(en) zich bevind(t)(en):
Adres(sen)

Betreft het alle EAN codes
(aansluitingen en allocatie
punten) op het adres?

(hierna: “Klant”)
Specificatie van de EAN codes
(aansluitingen en allocatie
punten) indien het niet alle EAN
codes op het adres betreft

Ja, zowel elektra als gas
Ja, maar alleen elektra
Ja, maar alleen gas
Nee, zie rechterkolom
Ja, zowel elektra als gas
Ja, maar alleen elektra
Ja, maar alleen gas
Nee, zie rechterkolom
Ja, zowel elektra als gas
Ja, maar alleen elektra
Ja, maar alleen gas
Nee, zie rechterkolom
Ja, zowel elektra als gas
Ja, maar alleen elektra
Ja, maar alleen gas
Nee, zie rechterkolom

Klant verstrekt deze volmacht met het doel een overeenkomst aan te gaan met Leverancier, en geeft hierbij volmacht aan
Tussenpersoon om namens Klant :
a1)

Leverancier te machtigen voor het opvragen van stamgegevens en contracteindegegevens van aansluitingen van
Klant uit het Centraal aansluitingenregister, Contract einde register, de systemen van Leverancier, de
administratie van de huidige leverancier van Klant of die van enige derde partij betrokken bij de belevering van de
Klant door diens huidige leverancier. Klant verklaart dat Tussenpersoon gerechtigd is deze gegevens ook te mogen
ontvangen. Tussenpersoon verklaart op haar beurt dat:
1. Tussenpersoon deze gegevens verwerkt conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
2. Tussenpersoon ervoor zorg zal dragen dat alle toepasselijke wet- en regelgeving wordt nageleefd in het
kader van de aan hem verstrekte volmacht.
3. Tussenpersoon alles zal doen wat redelijkerwijs mogelijk is om deugdelijk onderzoek te verrichten naar de
Klant en te beoordelen of deze kan worden aangemerkt als consument dan wel handelend in de uitoefening
van een beroep of bedrijf.

a2)

Leveranier te machtigen tot inzage in de volgende gegevens van de klant: IBAN en geboortedatum, en deze
gegevens te gebruiken teneinde de centrale registers te raadplegen.
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b)

Klant heeft Tussenpersoon gemachtigd om uit naam van Klant te onderhandelen over een leveringsovereenkomst
en bijbehorende voorwaarden voor de inkoop en levering van energie en deze overeenkomst aan te gaan en die
rechtsgeldig te ondertekenen:
Ja
Nee
(vink het juiste vakje aan)

c)

Tussenpersoon heeft een door Klant getekende automatische incasso (SEPA) machtiging in bezit waarin
Klant Leverancier machtigt om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar de bank van Klant om een bedrag
van de rekening van Klant af te schrijven, welke de bank mag verwerken overeenkomstig de opdracht van
Leverancier:
Ja
Nee
(vink het juiste vakje aan)
Tussenpersoon is gemachtigd om uit naam van Klant gegevens van Klant te ontvangen, te wijzigen of in te zien.
Gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot aansluitingengegevens, meetgegevens, facturatiegegevens,
contractgegevens, bankgegevens en e-mailcommunicatie.
Tussenpersoon is gemachtigd om uit naam van Klant bestelopdrachten (fixatieopdrachten) te geven aan
Leverancier Energy en die opdrachten te bevestigen.
Tussenpersoon is gemachtigd om uit naam van Klant diens persoonsgegevens te (doen) verwerken in verband met
het bovenstaande.

d)

e)
f)

Klant garandeert door ondertekening hiervan dat er geen statutaire, interne of externe beperkingen zijn die verhinderen dat
zij deze volmacht verstrekt. De persoon die namens Klant deze volmacht ondertekent, verklaart hiervoor gemachtigd te zijn.
Deze volmacht treedt in werking op het moment van ondertekening en blijft van kracht tot en met de datum waarop Klant
deze volmacht intrekt. Tussenpersoon zal deze volmacht of het intrekken van deze volmacht direct doorsturen per email naar
het volgende adres:

Ondertekening tekenbevoegde
Naam:
Functie:
Plaats:
Datum:
Handtekening:
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