Slim bezit
in jouw e-home
Zorgeloos genieten van een duurzaam
energiesysteem van econic
NB9134 - De Bannehoven
Grondgebonden woningen - Concept klant contract

Beste [Person.FirstName],
Met dit document teken je bij econic voor een energie systeem inclusief installatie. Als
klant willen we je goed informeren. Klik op deze link om te lezen wat je te wachten staat.
Uiteraard wil ik u alvast van harte welkom heten als klant van econic!
Met vriendelijke groet,
[Deal.Owner.Name]

Klant contract
Contactgegevens
Naam
Telefoonnummer
E-mail
Geboortedatum
Woninggegevens
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats

[Person.FirstName] [Person.LastName]
[Person.Phone]
[Person.Email]

Klantnummer: 2020[Person.ID]
Offertenummer:2020[Deal.ID]
Offertedatum:[Document.CreatedDate]

econic
[Deal.Straat] [Deal.Huisnr]
[Deal.Postcode] [Deal.City]

Gedempt Hamerkanaal 31
1021 KL Amsterdam
+31 (0) 85 822 0300
Contactpersoon: [Deal.Owner.Name]

Apparatuur & installatie
Huur

Aantal

Prijs

Service abonnement
Onderhoud, monitoring en verlengde product garantie

1

€30,00

Huur NIBE warmtepomp met 180 liter boiler
Volledig draaiend e-home systeem

1

€89,95

1

€0,00

Maandelijks
Koopoptie
Warmtepomp inclusief volledige installatie turn key opgeleverd

€119,95
€12.999,-

Kruis het vinkje hieronder aan wanneer je de installatie wilt kopen. Het huur bedrag komt te vervallen. De facturatie voor
de koop van uw installatie zal geschieden in termijnen, deze zien er als volgt uit:
▪
30% Start bouw
▪
60% Aanvang installatie warmtepomp/ zonnepanelen.
▪
10 % Bij oplevering woning.
Het service abonnement van €30,- is de eerste 12 maanden verplicht. In deze periode monitoren we de ef ciëntie van de
pomp, proefdraaien we voor het winterseizoen en plegen preventief onderhoud waar nodig. Het service abonnement is
daarna maandelijks opzegbaar.
Ik wil het systeem graag direct aanschaffen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Akkoordverklaring
Door het ondertekenen van dit contract aanvaard je de inhoud daarvan en verklaar je in het bijzonder dat: dat je
(mede-)eigenaar/koper bent van de beschreven Woning;
•
je akkoord gaat met de plaatsing van de hierboven beschreven Apparatuur op, respectievelijk in, de Woning;
•
je instemt met toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden zoals bijgesloten en met de inhoud daarvan
akkoord gaat (zie ook www.econic.homes);
•
de gegevens die je omtrent jouw identiteit en over de Woning aan econic hebt verstrekt juist en volledig zijn;
•
je akkoord gaat met het uitlezen van de gegevens van jouw elektriciteitsmeter.
•
je er bij voorbaat mee instemt en medewerking verleent aan de overdracht van het klant contract door ons aan
een derde. Wij of de derde zullen jou schriftelijk op de hoogte stellen van de overdracht van het klant contract.
Of je nu kiest voor huur of koop, het plaatsen van zonnepanelen kan invloed hebben op jouw opstalverzekering. Wij
adviseren je daarom om de plaatsing van zonnepanelen altijd te melden bij jouw verzekeraar.

Akkoord monitoring
Ik [Person.FirstName] [Person.LastName], e-home adres [Deal.Straat] [Deal.Huisnr], [Deal.Postcode] [Deal.City], geef hierbij
akkoord aan econic [Gedempt Hamerkanaal 31, 1021 KL, Amsterdam] voor het verzamelen en verwerken van de
monitoring gegevens verkregen via, maar niet beperkt tot, NIBE uplink.
Voor het verzamelen en verwerken van:
- Monitorgegevens met betrekking tot de warmtepomp via NIBE uplink;
Zoals omschreven in onze Privacy Policy: e-home gebruikt econic deze gegevens om:
- te controleren of de Apparatuur naar behoren werkt en te zien of er onderhoud of reparaties nodig zijn;
- het energieverbruik in jouw woning te meten, analyseren en om te zetten in maatregelen die het energieverbruik en
de netwerkbelasting verlagen;
- een monitorrapport per kwartaal op te stellen, waarin jij inzicht krijgt in jouw verbruik. Dit is onderdeel van het
Service abonnement.
Meer informatie is hier te vinden.
Deze toestemming is onlosmakelijk verbonden met jouw klant contract.
Je kunt jouw toestemming altijd weer intrekken. Voor huur en koop is dit verschillend. Dit is na te lezen in de Algemene
Voorwaarden. Wij zullen vanaf dat moment geen monitor gegevens meer van jou verwerken. Dit betekent automatisch
dat je jouw Service abonnement beëindigd, omdat wij de Apparatuur zonder deze monitor gegevens niet kunnen
monitoren en onderhouden. Voor het beëindigen van jouw Service abonnement worden de in de Algemene voorwaarden
genoemde termijnen gehanteerd.

Ter ondertekening
Plaats:

Datum:

Naam : [Person.FirstName] [Person.LastName]

Naam mede-eigenaar:

Handtekening:

Handtekening:

Bedrijfsgegevens

Klantenservice

+31 (0) 85 822 0300
info@econic.homes
www.econic.homes

Algemene en administratieve vragen
+31 (0) 85 822 0300
klanten@econic.homes

Bezoekadres
Gedempt Hamerkanaal 31
1021 KL Amsterdam

Storing doorgeven
+31 (0) 85 822 0330
storing@econic.homes

