
De Essent 
Verhuis-checker

Uw heeft uw droomhuis gevonden en nieuwe meubels uitgezocht. Maar heeft u ook gedacht aan uw energie? 

Uw contract verhuist namelijk niet automatisch mee naar uw nieuwe adres. Bij Essent is een verhuizing binnen 

enkele minuten geregeld. Snel en eenvoudig online, zónder extra kosten. Met de Essent verhuis-checker weet u 

zeker dat u niets vergeet door te geven. Zo bent u verzekerd van een zorgeloze start!

1. Geef uw verhuisdatum door
Deze gegevens hebben wij nodig:

 De datum waarop u de nieuwe woning betrekt

 De datum waarop u de oude woning verlaat

 Uw nieuwe adres en postcode

Geef uw verhuizing bij voorkeur veertien dagen voor de sleuteloverdracht aan ons door. U kunt uw verhuizing 

doorgeven via Mijn Essent of lees eerst meer over verhuizen.

2. Noteer de meterstanden
Na de verhuismelding, ontvangt u samen met een ontvangstbevestiging binnen enkele dagen een verzoek om de 

meterstanden door te geven. Het gaat om de meterstanden van uw nieuwe en oude woning. Vul deze bij voor-

keur in op de dag van de sleuteloverdracht en niet later dan vijf dagen na de verhuisdatum. Doet u dit wel, dan 

worden de standen automatisch berekend. Deze berekening is minder nauwkeurig en kan daardoor onvoordelig 

uitvallen voor uw eind- of jaarafrekening.

> Mijn verhuismeterstanden doorgeven

3. Ontvangst nieuw termijnbedrag
Vaak verschilt het energieverbruik per woning. Bij het doorgeven van een verhuizing stellen wij daarom vragen 

over uw nieuwe woning en gezinssituatie. Op basis hiervan doen we een voorstel voor het termijnbedrag van uw 

nieuwe woning. Het eerste termijnbedrag wordt uiterlijk acht weken na de aanmelddatum gefactureerd.   

4. Controleer de eindafrekening
Binnen zes weken na de afmelddatum van de oude woning ontvangt u een eindafrekening. Hierop staat het 

saldo van de oude woning: het verschil tussen de betaalde voorschotten en het daadwerkelijke verbruik. Dit is 

op basis van de doorgegeven meterstanden. Controleer daarom altijd of de meterstanden op de eindafrekening 

overeenkomen met wat u heeft doorgegeven. 

Geef uw verhuizing direct door
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