
 Energieovernamedocument propaangas 

GASMETER 
 

Dit document dient om de meterstand van jouw gasmeter door te geven bij wijziging van huurder/eigenaar 

(bij verhuis, verkoop of aankoop van woning, echtscheiding, overlijden, wijziging facturatiegegevens, enz.). 

Opgelet: dit document is géén contract.  

▪ Dit document dient ondertekend te worden door de 3 betrokken partijen* 

▪ Stuur het document zo snel mogelijk naar network@primagaz.be om het dossier in orde te 

maken 

▪ Gelieve altijd een foto van de gasmeter in kwestie én een kopie van de identiteitskaart van de 

overnemer toe te voegen 

▪ Je vindt meer info over de overname van het contract op de volgende pagina 

Adres waarop wijziging 

van toepassing is 

Straat : Nr. :  Bus: 

Plaats :  Postcode: 

VERBRUIKSGEGEVENS PROPAANGAS (Hulp nodig ? Zie art. 3 op blz. 2) 

Nr. van de gasmeter 
 

Meterstand op datum 

van overname 

            

Datum van overname ……. / ……. / ……. 

GEGEVENS VERTREKKENDE KLANT 

Je was o  eigenaar                                                 o  huurder 

Klantnummer CU  

Naam en voornaam  

Nieuw adres 
Straat: Nr.: Bus: 

Plaats:  Postcode:  

Tel./GSM  IBAN   

Email   

GEGEVENS OVERNEMER 

Je bent o  eigenaar                                                 o  huurder 

Naam en voornaam   

Rijksregisternummer  

Facturatieadres 
Straat: Nr.: Bus: 

Plaats:  Postcode:  

Tel./GSM  Email  

BTW-nummer  IBAN    

GEGEVENS EIGENAAR WONING (ENKEL IN TE VULLEN INDIEN DE OVERNEMER EEN HUURDER IS) 

Naam en voornaam   

Rijksregisternummer  

Facturatieadres 
Straat: Nr.: Bus: 

Plaats:  Postcode:  

  

mailto:network@primagaz.be


 

Tel./GSM  Email  

BTW-nummer  IBAN    

HANDTEKENING VERTREKKENDE 

KLANT*  

 

 

HANDTEKENING OVERNEMER  HANDTEKENING EIGENAAR* 

(* Enkel indien de overnemer een huurder is) 

*Indien het gaat over de 1ste bewoner in een nieuw gebouw, is de handtekening van de vertrekkende 

bewoner niet nodig.  

 

1. WAT IS EEN ENERGIEOVERNAMEDOCUMENT 

Een energieovernamedocument is een document dat je moet invullen 

bij een verhuis, maar ook na een echtscheiding, overlijden of bij de 

wijziging van jouw facturatiegegevens (bv. toevoeging of wijziging van 

een BTW-nummer). Je vult het formulier in opdat er een nieuw dossier 

aangemaakt kan worden. Bij voorkeur wordt dit document opgemaakt 

in 2 of 3 exemplaren: één voor de vertrekkende klant, één voor de 

overnemer en één voor de eigenaar (indien de overnemer een huurder 

is). Alle partijen moeten het document zorgvuldig invullen en 

ondertekenen. Het volledig ingevulde document wordt aan Primagaz 

Belgium NV bezorgd. Dit document is géén contract. Na de 

administratieve verwerking van dit formulier zal je nog gecontacteerd 

worden voor de ondertekening van een contract. 

Dit energieovernamedocument heeft juridische waarde. In geval van 

latere geschillen kan Primagaz Belgium NV dit document als bewijs 

gebruiken. Je bewaart dus zelf best een exemplaar. 

 

2. WANNEER MOET IK PRIMAGAZ OP DE HOOGTE BRENGEN? 

Als je verhuist, moet je Primagaz tijdig informeren. Wij raden je aan om 

de meterstand(en) op te nemen bij de overdracht van de sleutels. Wij 

verzoeken je om ten laatste 14 dagen na intrek in de woning dit 

document te bezorgen. Ook wanneer je verhuist, vragen we je om dit 

binnen de 14 dagen door te geven. 

 

3. HOE NEEM IK DE GASMETERSTAND OP?  

 

 

 

Meternummer               Meterstand (enkel de cijfers in het zwart) 

4. OVERNAMECONTRACT VOOR DE GASMETER 

De gasmeter is en blijft eigendom van Primagaz. Voor de huur 

en het onderhoud van de gasinstallatie wordt er een jaarlijks 

vastrecht aangerekend. Dit bedrag wordt bevestigd op het 

contract. 

 

5. HOE VERLOOPT DE FACTURATIE?   

Voor de gasmeter wordt er een jaarlijks vastrecht aangerekend 

voor het gebruik en onderhoud van de gasinstallatie. Dit bedrag 

werd overeengekomen tussen Primagaz en de 

eigenaar/bouwpromotor bij plaatsing van de installatie en zal 

bevestigd worden op het contract. Voor de betaling van dit 

bedrag, alsook het gasverbruik, zullen er maandelijkse 

voorschotten aangerekend worden. Dit maandelijks voorschot 

wordt bepaald op basis van het geschatte jaarverbruik en het 

vastrecht. Het maandelijks voorschot wordt gedurende 11 

maanden gefactureerd. In de 12de maand wordt de 

jaarafrekening gemaakt op basis van jouw meterstand.  

 

6. WAT ZIJN DE RISICO’S ALS JE DE VERHUISPROCEDURE NIET 

VOLGT?  

Als de vertrekkende klant Primagaz niet tijdig inlicht over de 

verhuis, blijft hij/zij verantwoordelijk en zullen het gasverbruik 

en de jaarlijkse kosten voor het vastrecht verder aangerekend 

worden, ook na verhuis. Indien je jouw intrek niet tijdig 

signaleert, riskeer je dat de gastoevoer afgesloten wordt. Als je 

de meterstand(en) niet tijdig en correct doorgeeft, zal Primagaz 

een schatting maken. Deze schatting komt mogelijk niet exact 

overeen met het werkelijke verbruik. Je loopt dus het risico om 

een gedeelte van het verbruik van de vorige bewoner te betalen 

of, omgekeerd, om een deel van het verbruik van de nieuwe 

bewoner van jouw vorige woning te betalen. 

 

7. JOUW GEGEVENS 

Het (de) nieuwe dossier(s) zal (zullen) opgemaakt worden op 

basis van de gegevens die ingevuld worden op dit 

overnamedocument. Wij vragen je vriendelijk om de gegevens 

goed te controleren alvorens het in te sturen. Primagaz kan 

administratiekosten aanrekenen wanneer er zich fouten 

zouden voordoen door onjuist ingevulde gegevens op dit 

document. 

 


