
Stappenplan  

 

Het aanmelden: 

 
Vul uw voornaam, achternaam, email adres, wachtwoord, bevestigingwachtwoord en 

kortingscode cvvachilles in. 

 

Stap 1 van het aanmeldproces 

 
Vul al deze gegevens in, zoals mobiele telefoonnummer, gewone telefoonnummer (mag ook 

2x het mobiele nummer of huisnummer invoeren), postcode, adres, huisnummer, woonplaats, 

geboortedatum, geslacht, IBAN nummer, eventueel Facebook en Twitter account en 

aanvinken of ze met gas en/of elektra over willen stappen. 

 

 

 

 

 

 

 



Stap 2 van het aanmeldproces 

 

 
 

Vul uw huidige energieleverancier in, of u een enkele of dubbele meter hebt, met uw verbruik 

en huidige einddatum contract. Dit doet u ook voor uw gasverbruik. U kunt ervoor kiezen om 

mee te doen tot en met 31 december 2015, 2016, 2017 of 2018.  

 

Daarna zet u alle vinkjes aan: 

 
 

U kunt bij het laatste vinkje kiezen: zet ik een digitale handtekening of niet. Als u dit doet, zit 

u direct bij ons collectief en zullen wij alles voor u gaan regelen. Wilt u er eerst nog even 

rustig over nadenken, dan zet u dit vinkje niet aan. Vervolgens klikt u op verstuur. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stap 3 van het aanmeldproces 

Daarna komt u in het laatste scherm. Hier kunt u uw oude jaarrekening uploaden, zodat het 

dossier compleet is. Dit is geen must, maar is wel zo fijn, omdat wij dan het gehele dossier 

compleet hebben en wij u nog beter van dienst kunnen zien. 

 

 
 

U klikt op het deelname formulier PDF om te zien wat u in uw email gaat ontvangen. Als u 

nog iets wilt aanpassen, kunt u onderin klikken op vorige stap om gegevens te wijzigen. Bij 

akkoord, klikt u op verzenden en u ontvangt het (getekende) deelname formulier in uw 

mailbox. Zodra wij het getekende deelname formulier retour hebben mogen ontvangen, zullen 

wij alles voor u gaan regelen. De opzegging met uw huidige leverancier, switch regelen met 

de nieuwe leverancier, contract controle, jaarlijkse factuurcontrole, u zult nieuwsbrieven gaan 

ontvangen en wij zullen op de onderkant van de energiebeurs voor u in gaan kopen. 

 

Het deelname formulier kunt u uploaden in de portaal, mailen naar ons, faxen naar ons of per 

post naar ons opsturen of bij uw vereniging achter laten.  

 

Vragen? Dan kunt u natuurlijk altijd bij ons terecht. 

 

     
NL Energiecollectief 

Teutonenhof 2A 

5421 LN Gemert 

T: 0492 - 700 222 

F: 0492 - 700 223 

E: info@nlenergiecollectief.nl 

I: www.nlenergiecollectief.nl  

  


