Opdrachtformulier tijdelijke
afsluiting/heraansluiting gas en/of
elektriciteit (tarieven 2021)
ONDERGETEKENDE:
Naam
Adres

Nr:

Postcode en Plaats
Telefoonnummer/mobiel
e-mail
AANSLUITADRES (indien afwijkend):
Adres

Nr.

Postcode en Plaats

VERSTREKT OPDRACHT VOOR (aanvinken wat van toepassing is):

□
□

□
□

Tijdelijk afsluiten van de gasaansluiting
Heraansluiten van de gasaansluiting

Tijdelijk afsluiten van de elektriciteitsaansluiting
Heraansluiten van de elektriciteitsaansluiting

WAARVAN DE KOSTEN BEDRAGEN*:
Afsluiten (Plaatsen slot)
Heraansluiten (Verwijderen slot)
Afsluiten (Weghalen meetinrichting)
Heraansluiten (Herplaatsen meetinrichting)
Heraansluiten (Herstellen onderbreking buiten het perceel)
* Bedragen zijn inclusief btw, tarieven per discipline (gas – elektriciteit)

Gas
€ 65,22
€ 65,22
n.v.t.
n.v.t.
€ 219,31

Elektriciteit
€ 65,22
€ 65,22
€ 87,73
€ 87,73
€ 459,38

De kosten zijn conform de tarievenregeling aan- en afsluiten elektriciteit of gas per 1 januari 2021 en worden jaarlijks vastgesteld
en gepubliceerd op www.rendonetwerken.nl. Geldig zijn de tarieven op de datum van ontvangst van dit opdrachtformulier door
N.V. RENDO. De kosten dienen voorafgaand te worden voldaan. U ontvangt hiervoor een factuur van N.V. RENDO.
VOOR AFSLUITING:
Ondergetekende gaat door ondertekening van dit opdrachtformulier expliciet akkoord met de tijdelijke aard van de afsluiting voor
een periode van maximaal 12 maanden. Na het verloop van de 12 maanden zal N.V. RENDO overgaan tot de permanente
verwijdering van de aansluiting waarbij de kosten voor rekening van de aangeslotene of eigenaar van het aansluitadres komen. Voor
een actueel overzicht van de kosten voor verwijdering verwijzen wij u naar onze website www.rendonetwerken.nl. U vindt het
tarievenoverzicht onder ‘tarieven’ / ‘aansluittarieven’.
Ondergetekende is verplicht om de informatie omtrent de tijdelijke afsluiting en de financiële gevolgen van dien, mede te delen in
het kader van diens mededelingsplicht bij het vervreemden van het afgesloten onroerend goed dan wel aan de eigenaar van het
afgesloten onroerend goed indien ondergetekende geen eigenaar is.
VOOR AANSLUITING:
N.V. RENDO gaat over tot heraansluiting indien er, naast de voorafgaande betaling van de kosten en betaling van eventuele
openstaande vorderingen (tenzij hiervoor een betalingsregeling is getroffen), een leverancier gecontracteerd is voor het
aansluitadres.

Datum:

Handtekening:

Dit formulier kunt u retourneren naar:
•
Post: RENDO Netwerken, t.a.v. afd. Klant & Markt, Antwoordnummer 401, 7940 WB Meppel (een postzegel is niet nodig)
•
Mail: scan het getekende opdrachtformulier en mail deze naar: afsluitregister@rendo.nl

