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Datum verzending
Contactpersoon
Contactgegevens:
Onderwerp

: 12 maart 2016
: (woonconsulent)
: mail en tel nr. invoeren
: levering energie

Beste *,
Zoals u weet is er in de afgelopen periode weer overleg gevoerd met de vertegenwoordiger van de
bewonerscommissie/HBV en WEL over de levering van energie. In deze brief informeren wij u over de
stand van zaken en geven wij u een gezamenlijk advies.
Uitkomst overleg
Over de meeste zaken hebben we overeenstemming bereikt. Helaas niet over alle zaken. Met name
over de tariefstelling zijn we het niet eens geworden.
Mogelijk dat er een beroep gedaan wordt op een externe partij om tot een oordeel te komen. De
verwachting is dat het nog wel enige tijd duurt voor er helderheid komt.
Wij realiseren ons heel goed, dat we u hiermee niet de duidelijkheid geven die beide partijen voor
ogen hadden. Daarom doen wij u een voorstel en geven wij u een advies.
Voorstel en advies
Om nog verdere onrust te voorkomen, stellen wij het volgende voor :
-

De energielevering blijft gewoon plaatsvinden, net als voorgaande jaren;

-

Als u het wel eens bent met de leveringsvoorwaarden, onderteken dan de overeenkomst via
Vaanster. De facturen die u ontvangt via Vaanster kunt u ook aan hen betalen. De tarieven voor
2016 zijn lager dan die van 2015;

-

Als u het niet eens bent met de leveringsvoorwaarden, dan ondertekent u de overeenkomst niet.
We raden u aan om de facturen, die u via Vaanster ontvangt, wel te betalen, zodat u geen
betalingsachterstanden oploopt. Ook hiervoor geldt dat de tarieven voor 2016 lager zijn dan die
van 2015. Tot er met u anders overeen wordt gekomen blijft WEL de energiekosten afrekenen
binnen de servicekosten. Deze dienstverlening vindt vanuit Vaanster plaats. Zij zullen zowel het
administratieve als het technische beheer namens WEL uitvoeren.

Tot slot
De inhoud van deze brief is afgestemd met de bewonerscommissies/HBV. Mocht u vragen hebben
over de inhoud, neem dan contact op met uw woonconsulent.
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