WARMTELEVERINGSOVEREENKOMST
Aansluitingen t/m 100 Kw

Leveringsbedrijf
SVP Distributie & Levering B.V. (hierna te noemen: ‘SVP‘) gevestigd te Purmerend aan de Nieuwe Gouw 20
En
Verbruiker
Onderstaande gegevens invullen. De met * gemarkeerde velden zijn verplicht in geval van een particuliere aansluiting.
De met ** gemarkeerde velden zijn verplicht in geval van een zakelijke aansluiting:

Aanhef * Dhr. Mw.
		
Voorletter(s)* + tussenvoegsel		
			
Achternaam* 		
Geboortedatum*

Klantennummer*
Bedrijfsnaam**
KvK nummer**

Om een betere inschatting te kunnen maken van uw warmtegebruik, willen we graag antwoord op de volgende vragen:
1. Uit hoeveel personen bestaat uw huishouding?
Ik heb een …. persoonshuishouding.
2. In wat voor type woning woont u?
	
Ik woon in een vrijstaand huis twee-onder-een-kap woning hoekwoning
één woonlaag appartement met meerdere woonlagen anders, namelijk
Leveringsadres (aansluitadres)
		
Straatnaam* 			
Huisnr* + toevoeging			
Postcode* 			
Woonplaats*
		
Betreft: * koopwoning huurwoning Zakelijk pand
Naam van woningcorporatie/verhuurder
Contactgegevens
E-mailadres*
Telefoonnr. overdag*
Contactpersoon (zakelijke aansluiting)**

		

tussenwoning

appartement met

Factuuradres (indien afwijkend)
Straatnaam*
Huisnr* + toevoeging
Postcode*
Woonplaats*

Mobiel telefoonnr.*

Betaling
IBAN nummer*
Naam rekeninghouder*
Betaalwijze* 	 Automatische incasso (Let op: onderteken ook het machtigingsformulier.)
			
E-factuur (Let op: hieraan zijn administratiekosten verbonden.)
			
 Acceptgiro (Let op: hieraan zijn administratiekosten verbonden.)
Overdrachtsdatum
Overdrachtsdatum* (bij huurwoning: ingangsdatum huurovereenkomst)
Metergegevens
Meternummer*			
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Meterstand*			
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Komen als volgt overeen:
Artikel 1. Warmtelevering
SVP levert verbruiker warm water ten behoeve van
verwarming en/of warm tapwater met een minimum
aanvoertemperatuur van 50 graden Celsius en een
maximum aanvoertemperatuur van 100 graden Celsius
bij een normaal gebruik van de binneninstallatie tenzij
iets anders schriftelijk is overeengekomen. SVP behoudt
zich het recht voor het temperatuurregime (maximum en
minimum aanvoertemperatuur) aan te passen indien dit
door de leverancier noodzakelijk geacht wordt. De maximale retourtemperatuur moet voldoen aan de technische
uitgangspunten van de Technische Aansluitvoorwaarden
Kleinverbruikers.
Artikel 2. Tarieven en betaling
SVP zal de verbruiker voor de levering van warm water
conform de Algemene Voorwaarden en het geldende
tarievenblad een vergoeding in rekening brengen.
Artikel 3. Looptijd en opzegging
Het contract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en
kan met inachtneming van de Algemene Voorwaarden
door zowel de verbruiker als SVP worden opgezegd.
Artikel 4. Compensatie ernstige storing warmtelevering
en terugbetalingsregeling
Ingeval er sprake is van een ernstige storing in het
warmtenet die leidt tot een onderbreking van de levering
van warmte, kan de verbruiker mogelijk in aanmerking
komen voor een financiële tegemoetkoming. De regeling
voor deze tegemoetkoming is vastgelegd in de compensatieregeling (zie de website van SVP). Werkzaamheden
aan of als gevolg van storingen in of van de afleverset of
binneninstallatie komen niet voor compensatie in aanmerking. Mocht u van mening zijn dat het product dat u

van SVP ontvangt niet voldoet aan de kwaliteitsnormen,
komt u mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke)
terugbetaling van reeds betaalde termijnbedragen.
Deze terugbetalingsregeling is terug te vinden op de
website van SVP.
Artikel 5. Privacy
Uw gegevens gebruiken wij voor het beoordelen van
uw aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer en voor communicatiedoeleinden. SVP zal uw
gegevens niet aan derden verstrekken anders dan daartoe op grond van wet- en regelgeving mogelijk verplicht.
Artikel 6. Voorwaarden
Op deze warmteleveringsovereenkomst is het volgende
integraal van toepassing:
• de Algemene Voorwaarden Warmte
• de Technische Aansluitvoorwaarden Kleinverbruikers
• het tarievenblad
In geval van tegenstrijdigheid tussen de Warmteleveringsovereenkomst en de Algemene Voorwaarden en/of Technische Aansluitvoorwaarden Kleinverbuikers, geldt hetgeen
is vermeld in deze Warmteleveringsovereenkomst.
Verbruiker tekent mede voor ontvangst van een
exemplaar van de Algemene Voorwaarden Warmte,
de Technische Aansluitvoorwaarden Kleinverbruikers
en het tarievenblad.
Bijlagen:
• de Algemene Voorwaarden Warmte
• de Technische Aansluitvoorwaarden Kleinverbruikers
• het tarievenblad
• doorlopende machtiging

Ondertekening
Ondergetekende verklaart bovenstaande gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van de
warmteleveringsovereenkomst met bijlagen.

Plaats*

Datum*

Naam aanvrager*

Naam partner

Handtekening aanvrager*

Handtekening partner

Postadres: 		
Postbus 470, 1440 AL Purmerend
Bezoekadres: 		
Nieuwe Gouw 20, Purmerend
Telefoon (gratis): 0800 0200 086
E-mail: 		info@svpbv.nl
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Rekeningnummer:
KvK-nummer:
BTW-nummer:
Website: 		

NL67INGB0005102469
59966505
NL 8537.13.455.B.01
www.stadsverwarmingpurmerend.nl
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