Aanvraag tot controle juistheid van de meter
Deze aanvraag terugsturen per e-mail, per fax of naar het hieronder vermelde adres.

CONTACT
Sibelga • Klantendienst
www.sibelga.be/contact
Tel. 02 549 41 00 • Fax 02 549 46 61
PB 1340 • 1000 Brussel Brouckère
Opgelet: de controle van een meter kost geld. Maar u betaalt enkel als blijkt dat uw meter niet defect is (zie onderstaande
tarieven). Wordt er wel een defect ontdekt, dan hoeft u niet te betalen voor deze controle en wordt uw meter gratis vervangen.
Diverse factoren kunnen aan de basis liggen van uw verhoogd jaarverbruik. U bent mogelijk slachtoffer van energiediefstal, of uw
installatie vertoont verliezen.
Om u niet met een onnodige kost op te zadelen, kunt u best eerst een paar zaken nagaan alvorens de aanvraag te doen:
•

Is uw verbruiksgedrag onlangs gewijzigd?
Misschien is het aantal gezinsleden gestegen? Bent u meer of minder thuis dan vroeger? Heeft u nieuwe elektrische toestellen
geïnstalleerd?

•

Heeft u uw binneninstallatie reeds door een elektricien of gasinstallateur laten nakijken?

•

Is uw thermostaat of aquastaat goed afgesteld?
Staat de klok van het toestel nog juist? Staat het programma niet constant op dag of nacht? Zijn de batterijen nog in goede staat?
Heeft u uw radiatoren al eens ontlucht?

TARIEVEN 2020
excl. btw incl. 21% btw
•	Controle van de exactheid van een elektriciteitsmeter door vergelijking met een ‘ijkingsmeter’(1)
258,00 €
312,18 €
• Controle van de exactheid van een gas- of elektriciteitsmeter in het laboratorium met vervanging van de meter(1) 388,00 € 469,48 €
• Nutteloze verplaatsing van een technieker
135,00 € 163,35 €
		(1)

Betalend indien blijkt dat de meter goed functioneert.

CONTACTGEGEVENS
I. AANVRAGER
m Dhr. m Mevr. Naam

Voornaam

Tel.

GSM

Fax

E-mail
II. ADRES VAN DE METER(S)
Straat
Postcode

Nr.

Bus

Verdieping

Gemeente

III. IDENTIFICATIE VAN DE METER(S)
1. Elektriciteit
Meternummer
EAN-code van het leveringspunt

5

4

1

4

4

8

9

1

4

4

8

9

2. Gas
EAN-code van het leveringspunt

5

4

Bevinden de meter en de gasketel zich in dezelfde ruimte?

m ja

m neen

Is de meter zichtbaar vanaf de gasketel? 			

m ja

m neen

Deze informatie is belangrijk om het aantal technici te bepalen dat ter plaatse gestuurd moet worden.
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Sibelga behandelt uw gegevens conform haar beleid, beschikbaar op sibelga.be/nl/privacy

TCKW-040-2001-Nl

Meternummer		

OMSCHRIJVING VAN HET PROBLEEM

FACTURERINGSADRES (indien verschillend van het adres van de meter)
Er wordt enkel gefactureerd indien de meter goed blijkt te functioneren.
Naam / Bedrijf + rechtsvorm
Btw-nummer

.

.

Ondernemingsnummer

.

Straat

Nr.

Postcode

.
Bus

Gemeente

Contactpersoon
m Dhr. m Mevr. Naam
Tel.

Voornaam
GSM

Fax

E-mail

Belangrijk!
m Ik bevestig dat ik kennis heb genomen van de tips die Sibelga heeft gegeven, alsook van de tarieven. Toch wens ik een
metercontrole te laten uitvoeren.
Dit document is pas geldig als deze optie aangevinkt is.

Opgemaakt te

Datum

/

/ 20

TCKW-040-2001-Nl

Handtekening van de klant of van zijn vertegenwoordiger:
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