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Commerciële opslagen TEGEN INKOOPPRIJZEN 
 
   Elektra Enkel           Normaal                     Dal                             Gas excl. regiotoeslag 
  €0,00 kWh   €0,00 kWh                €0,00 kWh          €0,00 per m3  
 
 

 
 
Vaste leveringskosten p.m. per EAN   Eenmalige aansluitkosten 
Gas (in €)  Elektra (in €)   Zakelijk (in €)  Privé (in €) 

 
 

 
 

 
 
Gesubsidieerde energiescan 
 
 
 

11.99 11,99 

Geselecteerde leverancier:   Looptijd energiecontract: 

 
Ingangsdatum contract:   Einddatum contract  
  

Einddatum huidig contract:   Huidige leverancier + Klantnummer 

ENERGYZERO MAANDELIJKS OPZEGBAAR 

 

 

 

 

Machtiging Inkoop Energie 
Namens uw bedrijf geeft u Intermedio Group volmacht om gedurende de looptijd van deze machtiging voor vermeldde adressen:  
1. Binnen de overeengekomen voorwaarden energiecontracten (elektriciteit en gas) te beëindigen  
2. Binnen de overeengekomen voorwaarden energiecontracten (elektriciteit en gas) tot stand te brengen  
3. Gegevens bij derde partijen zoals leveranciers, netbeheerders en meetbedrijven op te vragen  
 
Namens uw bedrijf geeft u Intermedio Group opdracht om werkzaamheden uit te voeren en hiervoor éénmalig een factuur te 
sturen. 
 
Prijsformule 
U heeft gekozen voor een SPOT/KLIK contract met dynamische (in)koopprijzen. U betaalt bij aanvang uursprijzen (SPOT) totdat u, 
op eigen initiatief, dan wel op ons advies, vaste tarieven kiest (KLIK). U betaalt géén marge per kWh elektriciteit en per m3 gas. Bij 
zowel uursprijzen als vaste termijnprijzen gelden gelijke vaste leveringskosten.  
 
Deze vaste leveringskosten zijn het transparante verdienmodel van de keten. Alle voordelen op de markt worden door u genoten.  
 
Uw energieprijs komt als volgt tot stand: EPEX/LEBA dagprijzen (óf vaste termijnprijzen) + netto inkoopkosten (verwerking, 
onbalans, GVO) + overheidsheffingen + netbeheerkosten + vaste leveringskosten. U betaalt géén marge op elektriciteit en gas! 
 
U kiest er mogelijk voor om gebruik te maken van het SVM-subsidietraject. Als u gebruik maakt staat dat op deze machtiging.  
Uw gegevens worden in overeenstemming met geldende wetgeving opgeslagen en bewaard. 
 

 MAANDELIJKS OPZEGBAAR 

Indien u gebruik maakt van het aanbod voor de energiescan ontvangt u een factuur van €937,50 

excl. Btw. U ontvangt na betaling een creditfactuur van €187,50 excl. Btw. Per saldo betaalt u 

€0,- voor de energiescan, na ontvangst van de subsidie. 

350 150 
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Aansluitadressen, EAN-codes en jaarlijks verbruik (*sjv = standaard jaarverbruik) 
 

Adres Postcode Plaats EAN Normaal/ 
Enkel 
Verbruik 

Dal 
verbruik 

Normaal 
Terug 
levering 

Dal 
Terug-
levering 

Gas in 
m3 

Prive 
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Klant – en facturatiegegevens 
Bedrijfsnaam     KvK   

 
 

Dhr./mevr.              Factuuradres      
 
 

 Plaats      Postcode              Geboortedatum 

  
 

Telefoonnummer    E-mailadres voor facturatie 

 
 

IBAN-nummer  
 

       
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening Klant:               Handtekening Adviseur: 
Naam:        Naam: Mitchel Tukker 
Functie: Tekenbevoegd     Functie: Directeur 
Datum:       Datum:    

 

 

 

 

LET OP: uw wordt uitsluitend gebeld door 0850655488 voor het vastzetten van uw tarieven 

 

  

  

  

  

 

 

 

U gaat akkoord dat Intermedio Group gedurende de looptijd van het contract uw gegevens bij de gekozen 
leverancier opvraagt.    
 
U gaat akkoord met de algemene voorwaarden van Intermedio Group én de gekozen leverancier, beide te 
downloaden 

U gaat akkoord met de facturatie van de eenmalige aansluitkosten 
 
U gaat akkoord met de levering van een energiescan 

U gaat akkoord met de aanvraag van een slimme meter als deze nog niet geïnstalleerd ad €60 


