Mutatieformulier voor
zakelijke klanten
Hartelijk dank voor het melden van uw mutatie met betrekking tot uw leveringscontract(en). Wij verzoeken u onderstaand formulier zo
volledig mogelijk in te vullen en te retourneren naar:

Per post

(een postzegel is niet nodig)

Ennatuurlijk B.V.

Per e-mail
klantenservice@ennatuurlijk.nl

T.a.v. Klantenservice
Antwoordnummer 13086
5600 VE Eindhoven

Er kunnen verschillende redenen zijn om een mutatie aan ons door te geven:

1. Het pand en/of bedrijf wordt overdragen aan een nieuwe eigenaar of huurder
Neemt u een bedrijf en/of pand over waar Ennatuurlijk warmte of koude levert? Of draagt u het bedrijf en/of het pand over?
Vul het mutatieformulier in en laat zowel de oude als de nieuwe gebruiker tekenen. Wij nemen uitsluitend formulieren in behandeling
die zowel door de oude als de nieuwe verbruiker zijn ondertekend.
Is er sprake van een duidelijk hogere of lagere capaciteitsbehoefte? Neem dan contact met ons op. Wij bieden dan graag een nieuwe
offerte aan die beter past bij het nieuwe afnamepatroon.

2. Wijziging van uw bedrijfsgegevens
Als het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel niet wijzigt, is geen formele wijziging van het contract noodzakelijk.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan aanpassing van factuuradres, bankrekeningnummer of kleine aanpassing van de tenaamstelling
(zonder juridische impact). Wel verzoeken we u vriendelijk deze wijzigingen door te geven via dit formulier.
Het zorgvuldig verwerken van een mutatie kost enige tijd. Wij stellen alles in het werk om de door u aangegeven overdrachtsdatum
zoveel mogelijk te benaderen.

Mutatieformulier zakelijke klanten

Wijziging van het huidige leveringscontract voor warmte en/of koude, omdat:
Het bedrijfspand wijzigt van:

eigenaar

huurder

(aanvinken wat van toepassing is)

Uw bedrijfsgegevens zijn gewijzigd (zonder juridische impact, contract blijft ongewijzigd)

Welk aansluitadres betreft het?
Adres:
Postcode:
EAN code(s):

Bedrijfspand wijzigt van huurder / eigenaar
Bedrijfsnaam nieuwe eigenaar/huurder:
(overeenkomstig inschrijving KvK)
Kamer van Koophandel inschrijvingsnummer:
Naam contactpersoon:
E-mail contactpersoon:
Telefoonnummer contactpersoon:
Factuuradres nieuwe eigenaar/huurder:
Rekeningnummer nieuwe eigenaar/huurder:
Factuuradres oude eigenaar/huurder:
Klantnummer oude eigenaar/huurder:
Datum overdracht (altijd 1e van de maand):
*Meterstand warmte:
*Meterstand koude:
*Anders, namelijk:

Ga verder op pagina 2

*Indien van toepassing

Huisnr.:
Plaats:

Vervolg van pagina 1
Uw bedrijfsgegevens zijn gewijzigd (zonder juridische impact, contract blijft ongewijzigd)
Huidige gegevens
Bedrijfsnaam (overeenkomstig inschrijving KvK):
Klantnummer:
Postadres:
Overige informatie:
Nieuwe gegevens
Bedrijfsnaam (overeenkomstig inschrijving KvK):
Nieuw rekeningnummer:
Factuuradres:
Overige informatie:
Eventuele opmerking(en)

Ondertekening:
Datum:

Datum:

Bedrijfsnaam huidige eigenaar/huurder:

Bedrijfsnaam nieuwe eigenaar/huurder:

Naam:

Naam:

Handtekening (bevoegd persoon)

Handtekening (bevoegd persoon)

*Indien van toepassing

