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PROJECT Elan Wonen 
 

Gegevens 

Contractantgegevens 

Naam, voorletters :  

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) :  

Straatnaam, huisnummer (postadres) : 

Postcode, woonplaats : 

Email adres : 

Telefoonnummer (voorkeur mobiel) : 

IBAN / Bankrekeningnummer : 

Tenaamstelling rekeningnummer : 

Aansluitgegevens 

Leverancier : Four Energy B.V. 

Adres (van de aansluiting) : 

Startdatum levering : 

Gekozen wijze van betalen   

Betalingswijze (s.v.p. uw keuze aanvinken)  :  a) per automatische incasso    Ja        ,   Nee* 

*indien u er niet voor kiest de voorschotten te betalen via automatische incasso kiest u voor een andere betalingswijze. Voor deze keuze wordt,, conform 

de Algemene leveringsvoorwaarden, een aanvullende vergoeding in rekening gebracht ter dekking van de extra kosten (zie het Product- en Tarievenblad). 

Vul s.v.p. uw bankgegevens in. Oók indien u er niet voor kiest door middel van 

automatische incasso te betalen. Hierdoor weten wij op welke bankrekening u de eventueel 

teveel betaalde voorschotten wenst te ontvangen . 

   

 

1. Duur en inhoud van de Leveringsovereenkomst 

1.1 Deze Leveringsovereenkomst (hierna ook: “deze Overeenkomst”) wordt aangegaan voor een duur die gelijk is aan de duur van de 

huurovereenkomst van Contractant ter zake het hiervoor genoemde Leveringsadres. Deze Overeenkomst gaat in op de startdatum van de 

Levering (zie hiervoor).  

1.2   Leverancier is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen aan een derde. In geval Leverancier zijn 

rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst overdraagt aan een derde doet Leverancier hiervan mededeling aan Contractant.  

1.3 Deze Overeenkomst eindigt van rechtswege indien en zodra de huurovereenkomst als bedoeld onder artikel 1.1. eindigt. 

 

2. Het Product- en Tarievenblad 

2.1 Het Product- en Tarievenblad bevat: 

a) een overzicht van de goederen en diensten die worden geleverd; 

b) de toepasselijke tarieven en voorwaarden voor deze goederen en diensten. 

2.2 De inhoud van het Product- en Tarievenblad kan worden gewijzigd. De daarin opgenomen tarieven zijn aan indexatie en/of op grond 

van de Warmtewet toegestane wijzigingen onderhevig. 

2.3 Verrekening door Contractant is uitgesloten, tenzij dwingendrechtelijk anders is bepaald. 

 

3. Binneninstallatie 

De Binneninstallatie maakt onderdeel uit van de door de Leverancier te leveren goederen en diensten. Dit heeft tot gevolg dat: 

i) hetgeen in artikel 4.3 onder b, artikel 4.5, artikel 5.1, artikel 7, artikel 10 lid 1 onder a, artikel 16.7 en artikel 21.2 van de Algemene 

leveringsvoorwaarden kleinverbruikers < 100 kW Four Energy 2020 is bepaald ten aanzien van de Binneninstallatie, niet van 

toepassing is op deze Overeenkomst; 
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ii) hetgeen in artikel 5.5, artikel 6.1, artikel 9.1 onder a, artikel 9.3 tot en met artikel 9.6, artikel 15.1, artikel 22.2 en artikel 22.3 van de 

Algemene leveringsvoorwaarden kleinverbruikers < 100 kW Four Energy 2020 is bepaald, ook van toepassing is op de 

Binneninstallatie; 

iii) hetgeen in artikel 5 van de Algemene leveringsvoorwaarden kleinverbruikers < 100 kW Four Energy 2020 is bepaald, van 

overeenkomstige toepassing is op de Binneninstallatie; en 

iv) hetgeen in artikel 3.5, artikel 3.19 en artikelen 5 tot en met 7 van de Aansluitvoorwaarden consumenten < 100 kW Four Energy 2020 

is bepaald ten aanzien van de Binneninstallatie, niet van toepassing op deze Overeenkomst 

 

4. Niet tussentijds opzegbaar 

Deze Leveringsovereenkomst geldt voor bepaalde tijd zoals vermeld in artikel 1.1 en is niet tussentijds opzegbaar, met uitzondering van de situatie 

van definitieve verhuizing van Contractant naar een ander adres dan het Leveringsadres. 

 

5. Geschillencommissie 

Leverancier is aangesloten bij de Geschillencommissie voor Consumentenzaken. Voor meer informatie wordt verwezen naar de Algemene 

leveringsvoorwaarden (artikel 17). 

 

6. Bijlagen en overige bepalingen 

6.1 De volgende Bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze Leveringsovereenkomst 

a) Product- en tarievenblad Qua Wonen 2020 

b) Algemene leveringsvoorwaarden kleinverbruikers < 100 kW Four Energy 2020 

c) Aansluitvoorwaarden consumenten < 100 kW Four Energy 2020 

Contractant verklaart van de Bijlagen een (digitaal) afschrift te hebben ontvangen, van de inhoud te hebben kennisgenomen, en met de 

toepasselijkheid ervan op deze Leveringsovereenkomst akkoord te zijn. De bijlagen zijn voorts via www.fourenergy.nl te downloaden of op 

te vragen via elanwonen@istades.nl. 

6.2 Bij strijdigheid tussen deze Leveringsovereenkomst en een of meer Bijlagen heeft het bepaalde in deze Leveringsovereenkomst 

voorrang. Bij tegenstrijdigheid tussen de Bijlagen heeft de eerstgenoemde in volgorde van bovenstaande opsomming voorrang. 

6.3 Op deze Leveringsovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

 

7. Machtiging automatische incasso 

7.1 De betaling van de op basis van deze Leveringsovereenkomst verschuldigde bedragen die maandelijks door Leverancier, of een door 

Leverancier aangewezen bedrijf in opdracht van Leverancier, worden gefactureerd zal plaatsvinden door middel van de bij ‘gekozen 

betalingswijze‘ aangegeven methode.  

7.2 Indien Contractant onder ‘Gegevens’ heeft gekozen voor automatische incasso stemt Contractant, door ondertekening van deze 

Leveringsovereenkomst, er jegens Leverancier mee in dat ista Nederland B.V., op basis van een separate machtiging (bijgaand) welke 

Contractant gelijktijdig met deze Overeenkomst zal ondertekenen en terugsturen, deze bedragen (maandelijks) in opdracht van 

Leverancier van het opgegeven bankrekeningnummer afschrijft. 

7.3 Indien Contractant onder ‘Gegevens’ heeft gekozen voor een andere betalingswijze of indien Contractant geen bankrekeningnummer 

opgeeft onder ‘Gegevens’ ontvangt Contractant van Leverancier (dan wel van ista Nederland B.V., in opdracht van Leverancier) iedere 

maand een factuur. Contractant is dan zelf verantwoordelijk voor de betaling daarvan. 

 

 

Ondertekening 

 

Naam Contractant: Datum/Plaats: Handtekening: 

 

 

 

 

De ondertekende Leveringsovereenkomst en de ondertekende machtiging van ista Nederland B.V. graag terug sturen per e-mail 

(elanwonen@istades.nl) of per post (Four energy B.V. per adres ista Nederland BV, Antwoordnummer 143, 3100 VB, Schiedam).  

 

http://www.fourenergy.nl/

