Formulier Toestemming Slimme Energiemanager
Heeft u een slimme meter en wilt u meer inzicht in uw energieverbruik en eventuele teruglevering? Met de
Slimme Energiemanager kunt u de data van uw slimme meter per maand, dag, uur of zelfs kwartier bekijken.
Om u dit inzicht te geven, hebben we uw expliciete toestemming nodig voor het uitlezen van de
kwartierwaarden van uw slimme meter. Dit kan heel eenvoudig via uw persoonlijke online klantomgeving Mijn
Huismerkenergie, of door dit formulier te ondertekenen en versturen naar:
• Post: Huismerk Energie N.V. Postbus 125 6500 AC Nijmegen

• E-mail: info@huismerkenergie.nl

Door ondertekening verklaart u dat de slimme meter alleen voor uw eigen verbruik en teruglevering is, waarbij
u de enige afnemer bent van -of bevoegd bent om te tekenen voor- stroom en/of gas op de vermelde
aansluiting(en). Uw persoonlijke meetgegevens worden alleen getoond in de Slimme Energiemanager in uw
online klantomgeving Mijn Huismerkenergie en zonder uw toestemming nooit verstrekt aan derden. Uw
gegevens worden binnen twee weken na ondertekening uitgelezen.

Uitlezen slimme meter stopzetten

Uw toestemming voor het uitlezen van uw slimme meter geldt voor de periode dat u klant bent bij Huismerk
Energie. Wilt u dat we uw slimme meter niet langer uitlezen? Laat ons dat weten via info@huismerkenergie.nl.
Vergeet bij dit bericht niet uw klantnummer en adres te vermelden. Het uitlezen van uw slimme meter stopt
dan per de eerstvolgende maand.

Nog geen slimme meter?

Alle huishoudens in Nederland krijgen de slimme meter de komende jaren gratis aangeboden door de
netbeheerder. Op de website van uw netbeheerder staat wanneer uw meter wordt geplaatst. Heeft u nog geen
slimme meter en wilt u hier niet op wachten? U kunt bij uw netbeheerder terecht voor informatie over een
prioriteitsplaatsing. Op eancodeboek.nl kunt u nagaan wie uw netbeheerder is.
Slimme meter gegevens: Stroom
Slimme meter aanwezig

Ja

Nee

Ja

Nee

Netbeheerder
EAN code stroom (18 cijfers)
Ingangsdatum contract

Slimme meter gegevens: Gas
Slimme meter aanwezig
Netbeheerder
EAN code gas (18 cijfers)
Ingangsdatum contract

Uw gegevens
Klantnummer:
Contactpersoon:
Adres:
Postcode en plaats:
v20180608

E-mail:
Plaats & Datum:

Handtekening:

