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Algemeen 

De Opdrachtnemer draagt zorg voor het onderhoud én storingen aan de in Artikel 3 van de toelichting 

beschreven Technische Installaties die door de Opdrachtnemer zijn geïnstalleerd in de woningen. 

 

1. Gegevens klant 

Naam:   Voorletters:              Geslacht: m\v 

Adres:  

Postcode + woonplaats: …………………………………………………………………………………………..………..………..…………… 

Telefoonnummer overdag: …………………………………………………………………………………………..………..………..……… 

Telefoonnummer ‘s avonds: …………………………………………………………………………………………………..………..………. 

Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………….………..………..…………. 

Rekeningnummer (IBAN): …………………………………………………………………………………………………… 

Bank/girodienst: ……………………………………………………………………………………………………… 

Doorlopende SEPA-machtiging 

2. Gegevens Incassant 

Naam Incassant:     VolkerWessels DEC b.v. 
    (Homij Duurzame Energie Concepten is een handelsnaam van  

    VolkerWessels DEC b.v.) 

 

Adres Incassant:     Lange Dreef 7           

Postcode / Woonplaats incassant:   4131 NJ Vianen 

Land Incassant:      Nederland 

Incassant-ID:     NL70ZZZ081420840000 

Kenmerk machtiging:   Zal na ontvangst en bevestiging aan u worden 

doorgegeven  
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3. Instandhoudingsprijs en automatische incasso 

Instandhoudingsprijs wordt jaarlijks middels een doorlopend incasso-opdracht afgeschreven van 

bovenstaand rekeningnummer. Door ondertekening van deze instandhoudingsovereenkomst verleent 

de klant toestemming aan de Service Verlener om de instandhoudingsprijs door middel van 

automatische incasso te incasseren. 

 

Instandhoudingsprijs (maak uw keuze):     

    0 Variant Basis á EUR  347,60 (prijspeil 2016), inclusief 21,0 % BTW  

    0 Variant Luxe á EUR  595,90 (prijspeil 2016), inclusief 21,0 % BTW     

Door Ondertekening van dit formulier geeft u toestemming  aan: 

Homij Duurzame Energie Concepten om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om     

een bedrag van uw rekening af te schrijven en  uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af 

te schrijven overeenkomstig de opdracht van Homij Duurzame Energie Concepten. 

4. Service, onderhoud en storingen 

Service en onderhoud aan de in artikel 3 genoemde installaties  en het verhelpen van storingen 

geschieden gedurende de looptijd van de instandhoudingsovereenkomst door en voor rekening van de 

service verlener. 

 

5. Overdragen rechten en plichten 

Service verlener is gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit deze 

serviceovereenkomst  over te dragen aan een rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel dan 

wel aan een derde. 
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Bijlagen 

Algemene Voorwaarden Serviceovereenkomst Installaties 

 

Retourneren overeenkomst 

Na ondertekening van de overeenkomst kan deze, in zij geheel,  worden verstuurd naar: 

contract@morgenwonergie.nl 

 

Of via de post worden verstuurd naar: 

 

HOMIJ Duurzame Energie Concepten BV 

Amerikastraat 3 

6014 CE ITTERVOORT 

 

Akkoordverklaring: 

De klant verklaart een afschrift van deze serviceovereenkomst, de Algemene voorwaarden van DEC voor 

de instandhouding van de technische installaties en de van toepassing zijnde toelichting en 

voorwaarden voor deze serviceovereenkomst te hebben ontvangen en gaat daarmee akkoord. 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan: 

• Homij Duurzame Energie Concepten om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw 

bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en 

• Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 

opdracht van Homij Duurzame Energie Concepten. 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 

weken na afschrijving contact op met uw bank. 

Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Handtekening Klant    

  

…………………………………..                      

Datum     

…………………………………..  


