
Sluit alle Nutsvoorzieningen in één keer aan!
BESTE BEWONER,
Met dit formulier kunt u alle nutsvoorzieningen in één keer aanvragen. Tegelijk worden de  
contracten voor gas, stroom, water en kabel TV & internet van de vorige bewoner automatisch  
beëindigd. Dat is makkelijk en overzichtelijk . Contact met de verschillende leveranciers is niet meer 
nodig. Iedereen Bespaart is onze partner voor het aanmelden en verwerken van uw aanvraag.

OVERBRUGGINGSGVERHUUR biedt u gas, water, stroom, internet, digitale TV en telefonie aan via één 
formulier:

 Tegen scherpe prijzen
    Van betrouwbare leveranciers
    Met heldere voorwaarden (kortlopende contracten & opzegbaar bij verhuizing);  
    Waarbij de contracten van de vorige bewoner voor gas, stroom, water en kabel

HOE WERKT HET?

       Vul het formulier in (volgende pagina’s) en onderteken het. 

       Stuur het direct door naar Overbruggingsverhuur via de knop verzenden.

       Enkele werkdagen na ontvangst krijgt u een bevestiging per e-mail.

       Mocht het verzenden via de knop niet lukken, kunt u het formulier zelf opslaan en mailen naar 
       aanvragen@iedereenbespaart.nl
       Wijzigingen of annulering: Extra diensten (bijv. een extra zenderpakket) kunt u altijd achteraf 
       nog bijbestellen. Een aanvraag kan tot 5 werkdagen na bevestiging worden geannuleerd via 
       aanvragen@iedereenbespaart.nl

Overbruggingsverhuur.nl

http://www.overbruggingsverhuur.nl/


INFORMATIE FORMULIER

Gegevens bewoner:

Voorletters .......................................................................... Tussenvoegsel  ..............................................................

Achternaam ....................................................................................................................................................................

Telefoonnummer   ..............................................................................................................................................................

E-mailadres  ........................................................................................................................................................................

Geboortedatum ...................................................................................................................................................................

IBAN Bankrekening nr   ......................................................................................................................................................

Gegevens woning : 

Straat + huisnummer   .......................................................................................................................................................

Postcode en woonplaats   .................................................................................................................................................

Stadsverwarmte aanwezig

Datum overdracht woning   ..............................................................................................................................................

Aantal bewoners:  ...............................................................................................................................................................

Soort woning:    appartement  tussenwoning  hoekwoning  vrijstaande woning

Eventueel gewenst voorschot:  .........................................................................................................................................

ja nee

Energie

         ja ik wil stroom en gas van:

1. Energiedirect (prijsvechter)

        Energiedirect (leegstand contract speciaal voor verhuurder)

        Energiedirect (maandelijks opzegbaar)

        Energiedirect (1 jaar)

2. Greenchoice (groen, maandelijks opzegbaar en goedkoop!)

         Greenchoice 3 jaar (maandelijks opzegbaar, groene stroom)

Water 

        ja, ik blijf bij mijn lokale waterbedrijf

Meld mij aan bij het lokale waterbedrijf ja nee

Meterstand water (verplicht)

Wij zullen de energie voor u aanvragen bij desbetref-
fende energieleverancier. 
U heeft een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. U 
kunt de algemene voorwaarden 
vinden op de website van de energie leverancier.

Meterstand Stroom

Meterstand Gas

Meterstand Stadsverwarming

GEWENSTE NUTSVOORZIENINGEN

LET OP! ONDERTEKEN HET 
FORMULIER OP DE VOLGENDE 
PAGINA

http://www.overbruggingsverhuur.nl/


Internet

Datum:
Handtekening bewoner:

Verstuur

Ik ga akkoord met deze overeenkomst

Bewoner (1) verklaart dat hij/zij heeft kennisgenomen van de tarieven, de algemene- en de productvoorwaarden van de aangevraagde 
diensten. Tevens gaat Bewoner akkoord met de aanvraag van de aangekruiste diensten  via Iedereen Bespaart De verstrekte 
persoonsgegevens in dit formulier worden door Iedereen Bespaart niet verstrekt aan derden, behalve aan de leveranciers van de 
aangevraagde diensten teneinde de aanvraag te verwerken. Iedereen Bespaart zal elk jaar een aanbieding door voor stroom, gas, water, 
internet, tv en bellen via telefoon of mail.

Ja ik wil internet van:

1. Ziggo (levertijd 9 werkdagen)

        2 in 1 Start 44,50 euro eerste 6 maanden 29,95  (40 Mbit(s)

        2 in 1 Complete 58,50 euro eerste 6 maanden 29,95 (120 Mbit(s)

        2 in 1 Max 72,50 euro eerste 6 maanden 29,95 (200 Mbit(s)

        Alles in 1 start    45,95 euro eerste 6 maanden 29,95 ( 40 Mbit(s)

        Alles in Complete 59,95 euro eerste 6 maanden 29,95 ( 120 Mbit(s)

        Alles in 1 Max 73,95 eerste 6 maanden 29,95 (200 Mbit(s)

2. KPN Levertijd (18 werkdagen)

        Alles in 1 instap  45,00 euro eerste 6 maanden 35,00 (20 Mbit(s)

        Alles in 1 Standaard 60 euro eerste 6 maanden 35,00 (60 Mbit(s)

        Alles in 1 Premium 82,50 euro eerste 6 maanden 35,00 (60 Mbit(s)

mailto:aanvragen%40iedereenbespaart.nl?subject=Aanvraag%20Formulier%20Verhuur
http://www.overbruggingsverhuur.nl/
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