
Hoi [voornaam] [achternaam],


Dankjewel voor het afsluiten van een modelcontract bij Tibber! Hieronder vind je alle 
informatie over je energiecontract.



Je gegevens


BEVESTIGINGSBRIEF MODELCONTRACT


www.tibber.nl - hello@tibber.com

Naam:


Adres:


Postcode:


Plaats:


Telefoonnummer:


E-mailadres:


Geboortedatum:


Rekeningnummer:


Klantnummer:


EAN-code elektriciteit:

Naam:


Aansluitadres:


Postcode:


Plaats:

Je leveringsadres (als deze afwijkt van het adres onder ‘Je gegevens’)


Je contract


Je hebt een modelcontract bij Tibber afgesloten voor de levering van 100% 
groene stroom van Nederlandse bodem, voor onbepaalde tijd met een 
variabele prijs.


Datum waarop het contract is afgesloten: 


Datum waarop het contract van start gaat: 


De voorwaarden voor het beëindigen van het contract vind je in de 
modelcontractvoorwaarden.


Bezoekadres (alleen op afspraak)


Weesperstraat 61


1018 VN Amsterdam


KvK: 80004245


Btw: NL861525577B01 Pagina 1 van 4



Je tarief

Dit zijn de met jou afgesproken leveringskosten bij het afsluiten van het contract:



100% groene stroom

Variabele leveringskosten          


Vaste leveringskosten



De hoogte van de netbeheerkosten en belastingen vind je terug op 
www.tibber.nl.


€ 0,XX per maand

www.tibber.nl - hello@tibber.com

Bezoekadres (alleen op afspraak)


Weesperstraat 61


1018 VN Amsterdam


KvK: 80004245
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€ 0,XXXXX per kWh

http://www.tibber.nl


Per maand betaal je een voorschot van € XX. Eén keer per jaar vindt een 
eindafrekening plaats.



De tarieven kunnen wijzigen. Dit gebeurt normaal gesproken per 01-01 en 01-07 van elk 
jaar. Je vindt de voorwaarden voor tariefswijzigingen in de modelcontactvoorwaarden. 
De meest actuele tarieven zijn altijd beschikbaar op www.tibber.nl onder het kopje 
'Modelcontract'.



Terugleververgoeding en salderen

Als je zelf energie opwekt en eventueel een deel daarvan teruglevert, wordt de 
salderingsregeling toegepast. De meest actuele terugleververgoeding is altijd 
beschikbaar op www.tibber.nl onder het kopje 'Modelcontract'.
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Wijze van betaling

De betaling verloopt via automatische incasso óf handmatige overschrijving

 Automatische incasso: de automatische incasso vindt plaats tussen de vijfde en de 
tiende dag na dagtekening van de factuur

 Handmatige overschrijving: je verklaart het maandelijkse voorschot voor de 
vervaldatum te voldoen. De betalingstermijn bedraagt veertien kalenderdagen na 
dagtekening van de factuur.


Meer informatie hierover vind je in de modelcontractvoorwaarden.



Waarborgsom en/of andere financiële garanties

[indien van toepassing invoegen]



Je voorwaarden

Je modelcontract bij Tibber bestaat uit

 Deze bevestigingsbrie

 De modelcontractvoorwaarden (Bijlage A

 De Algemene Leveringsvoorwaarden (Bijlagen B1) alsmede de onze Kwaliteitscriteria 
(Bijlage B2

 Het Modelformulier voor ontbinding (Bijlage C)


Je ontvangt alle bijlagen bij het afsluiten van je contract. Bewaar deze bevestigingsbrief 
en Bijlagen A, B1 en B2 goed in je administratie.



Bedenktijd

Indien je alsnog wil afzien van dit contract, dan kan dit kosteloos door binnen 14 
kalenderdagen na ontvangst van deze bevestiging een verzoek tot annulering in te dienen. 
Hiervoor kun je gebruikmaken van het Modelformulier voor ontbinding, dat we je 
toesturen bij het afsluiten van het contract. Meer informatie over het recht op bedenktijd 
en de voorwaarden daarbij is te vinden in de modelcontractvoorwaarden.



Met vriendelijke groet,


Tibber
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