
Vul het formulier volledig in en stuur het zonder postzegel naar:  
Eneco, Antwoordnummer 5205, 3000 VB Rotterdam 

Met dit formulier kunt u de naamswijzigingen doorgeven. U kunt dit formulier alleen gebruiken als u degene 
bent, met wie wij het energiecontract hebben gesloten. Wilt u het contract overdragen aan een andere persoon? 
Neem dan contact op met onze klantenservice. Dit formulier is hiervoor niet bedoeld en in dat geval heeft u 
eerst onze toestemming nodig. 

Formulier naamswijziging 

1. Uw gegevens (in te vullen door de contractant)
Vul al de ontbrekende gegevens in 

Naam  Man   Vrouw

Klantnummer 

Geboortedatum Telefoonnummer    

Leveringsadres Huisnummer

Postcode, woonplaats

E-mailadres

Laatste 3 cijfers van het bij Eneco bekende IBAN-rekeningnummer 

Alle persoonsgegevens die Eneco (N.V. Eneco Beheer en overige met haar in de Eneco-groep verbonden groepsmaatschappijen) verkrijgt in het kader van deze overeenkomsten 
worden behandeld in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Eneco verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitbrengen van offertes, acceptatie, uitvoeringen 
overeenkomst(en), relatiebeheer en wanneer u contact heeft met Eneco. Deze gegevens worden door Eneco ook in groepsverband gebruikt om u op de hoogte te stellen over 
voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van Eneco, en door haar zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt 
u dit schriftelijk melden aan het hieronder vermelde adres. Eneco verzoekt u hierbij duidelijk aan te geven welke informatie u niet (meer) wenst te ontvangen: Eneco, afdeling 
correspondentie, Postbus 1014, 3000 BA Rotterdam.

2. Uw juiste tenaamstelling 
Vul hier uw juiste naam in.  

Voorletters  Tussenvoegsels  Man   Vrouw

Achternaam 

3. Verklaring  
Met uw ondertekening verklaart u dat u dit formulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld. 

Naam Datum

Handtekening
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