
Kwaliteitscriteria
Dit mag u van ons verwachten
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Kwaliteitscriteria Essent Retail Energie B.V. 2015

Essent levert. Daarom stemmen wij onze producten, diensten en service af op uw wensen. Om deze reden heeft Essent,  
naast de Algemene Leveringsvoorwaarden, een aantal kwaliteitscriteria opgesteld. Hiermee weet u precies wat u van ons  
mag verwachten.

Facturatie
•   U ontvangt van Essent jaarlijks de jaarafrekening ieder jaar in dezelfde maand. Essent mag hier maximaal acht weken 

van afwijken.
•   Minimaal één keer per jaar ontvangt u een (jaar)afrekening van Essent. U hebt dan een duidelijk overzicht van uw jaarlijks 

energieverbruik en de energiekosten.
•    U ontvangt van Essent binnen zes weken na uw verhuisdatum een eindafrekening. U dient dan wel veertien dagen voor  

de sleuteloverdracht uw verhuizing aan Essent te melden en binnen vijf dagen na uw sleuteloverdracht de meterstanden 
door te geven.

•   U ontvangt van Essent binnen acht weken na uw verhuisdatum informatie over de hoogte van uw termijnbedrag. U dient 
dan wel veertien dagen voor de sleuteloverdracht uw verhuizing aan Essent door te geven.

•   Na de overstap van uw oude leverancier naar Essent, ontvangt u binnen acht weken na de start van de energielevering  
door Essent, informatie over de hoogte van uw termijnbedrag.

•   Bij beëindiging van de leveringsovereenkomst met Essent, ontvangt u binnen zes weken na verwerking van deze beëindiging 
een eindafrekening.

Vragen, klachten en geschillen
Vragen en klachten kunt u telefonisch, schriftelijk en via internet voorleggen aan Essent. Vermeld daarbij duidelijk uw 
klantnummer en persoonlijke gegevens.

Essent Ondernemersdesk
• 0900 14 66 (€ 0,028 per minuut met een starttarief van € 0,0951, plus uw gebruikelijke belkosten)
• www.essent.nl/contactzakelijk

Team Woningbeheer 
• 073 850 12 60
• www.essent.nl/woningbeheer

Team Specials
• 073 850 12 64
• www.essent.nl/specials

Uw schriftelijke vragen en klachten kunt u richten aan: Essent, Postbus 1024, 5200 BA ’s-Hertogenbosch.

Binnen tien dagen na ontvangst van uw klacht, stuurt Essent u een ontvangstbevestiging. Binnen vier weken na ontvangst  
van uw klacht, ontvangt u van Essent een oplossing voor uw klacht. Bent u van mening dat uw klacht niet goed is opgelost, 
dan kunt u de klacht altijd voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie voor Energie.

Essent is bij deze geschillencommissie aangesloten. Dit is een voorwaarde om uw klacht in behandeling te laten nemen.

Kijk voor meer informatie op www.geschillencommissie.nl




