
volmacht formulier 
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De ondergetekende(n): 

naam    :…………………………………………………………………………………………………………. 

voornamen   :…………………………………………………………………………………………………………. 

adres    :…………………………………………………………………………………………………………. 

postcode en woonplaats :…………………………………………………………………………………………………………. 

 

naam    :…………………………………………………………………………………………………………. 

voornamen   :…………………………………………………………………………………………………………. 

adres    :…………………………………………………………………………………………………………. 

postcode en woonplaats :…………………………………………………………………………………………………………. 

 

naam    :…………………………………………………………………………………………………………. 

voornamen   :…………………………………………………………………………………………………………. 

adres    :…………………………………………………………………………………………………………. 

postcode en woonplaats :…………………………………………………………………………………………………………. 

 

te dezen handelend als rechtsgeldig vertegenwoordiger(s) namens: 

bedrijfsnaam   :…………………………………………………………………………………………………………. 

correspondentieadres  :…………………………………………………………………………………………………………. 

postcode en woonplaats :…………………………………………………………………………………………………………. 

leveringsadres   :…………………………………………………………………………………………………………. 

postcode en woonplaats :…………………………………………………………………………………………………………. 

inschrijfnummer kvk  :…………………………………………………………………………………………………………. 

btw-nummer   :…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

Paraaf volmachtgevers:  Paraaf gevolmachtigden:  
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Hierna te noemen: de “Volmachtgever”, verklaart hierbij de volgende volmacht te verlenen: 

1. Inhoud volmacht  
1.1. Volmachtgever verklaart hierbij volmacht te verlenen aan iedere medewerker van de besloten 
vennootschap NIFE Energie Advies B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Dresdenweg 8 te 
(2692 AB) ‘s-Gravenzande, hierna te noemen: de “Gevolmachtigde”, om:  
- Tot en met drie weken na dagtekening van deze volmacht eventueel missende contractgegevens, 
verbruiksgegevens, facturen en andere relevante informatie op te vragen. Indien Volmachtgever 
geen klant wordt bij NIFE, dan vervalt deze volmacht drie weken na dagtekening.  
 
- Indien Volmachtgever klant wordt bij NIFE dan is NIFE gemachtigd om de Volmachtgever te 
vertegenwoordigen en haar rechten en belangen te behartigen terzake van de totstandkoming en 
uitvoering van overeenkomsten (hierna: de “Overeenkomsten”) met (toekomstige) leverancier(s) 
en/of regionale netbeheerder(s) en/of meetbedrij(f)(ven) van gas en/of elektriciteit (hierna: de 
“Leveranciers”) zoals voor gas- en elektriciteitsvolumes van tijd tot tijd schriftelijk (per brief, fax of e-
mail) gespecificeerd ('Specificatie') in welke Specificatie ten minste staat vermeld het leverings-
adres; het volume aan gas; het volume aan elektriciteit; en de leveringsperiode;  
 
- en voorts al hetgeen te verrichten wat de Gevolmachtigde ter zake nuttig of nodig mocht oordelen, 
waaronder mede begrepen de volgende (rechts)handelingen:  

A. het opzeggen en/of beëindigen van bestaande Overeenkomsten met Leveranciers;  

B. het wijzigen van de inhoud van bestaande Overeenkomsten met Leveranciers, 
bijvoorbeeld met betrekking tot het contractsvolume of de prijs per m³ van door  
Leveranciers aan Volmachtgever te leveren gas en/of elektriciteit;  

C. het opvragen van offertes en/of aanbiedingen van (potentiële) Leveranciers;  

D. het opvragen en gebruiken van inlogcodes en/of wachtwoorden voor elektronische 
systemen die gebruikt worden in het kader van de Overeenkomsten;  

E. de totstandkoming van nieuwe Overeenkomsten met Leveranciers en het – in dat kader – 
ondertekenen van offertes, aanbiedingen, verklaringen en bestelopdrachten van (potentiële) 
Leveranciers;  

F. en het aanpassen van het factuuradres van de Volmachtgever.  
 
1.2. Deze Volmacht (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en de relevante Specificatie zal door 
Gevolmachtigde op eerste verzoek aan Leverancier worden verstrekt en Volmachtgever verklaart 
zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.  
 
2. Aanwijzingen Volmachtgever  
De Gevolmachtigde verplicht zich om gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde 
aanwijzingen van Volmachtgever omtrent de opzegging, beëindiging, totstandkoming en/of 
uitvoering van Overeenkomsten met Leveranciers.  

 
 
 
 
 
 
Paraaf volmachtgevers:  Paraaf gevolmachtigden:  
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3. Informatieplicht Gevolmachtigde  
3.1 De Gevolmachtigde verplicht zich om de Volmachtgever per e-mail dan wel schriftelijk op de 
hoogte te houden van zijn werkzaamheden ter uitvoering van de volmacht en hem onverwijld in 
kennis te stellen van de opzegging, beëindiging en/of de totstandkoming van Overeenkomsten met 
Leveranciers.  
 
3.2 De Volmachtgever verbindt zich om de juistheid van de in artikel 3.1 genoemde schriftelijke 
mededeling van Gevolmachtigde na ontvangst per omgaande te controleren en eventuele 
onjuistheden per omgaande aan Gevolmachtigde door te geven.  
 
4. Selbsteintritt De Gevolmachtigde is bevoegd van deze volmacht gebruik te maken, ook indien hij 
mocht optreden als gevolmachtigde van één of meer andere bij deze rechtshandeling(en) 
betrokkenen.  
 
5. Vrijwaring  

De Volmachtgever vrijwaart de Gevolmachtigde voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit 

handelingen die de Gevolmachtigde heeft verricht binnen de grenzen van deze volmacht. 

6. Duur volmacht; herroeping  
Deze volmacht geldt voor onbepaalde tijd. De volmacht kan door de Volmachtgever worden 
herroepen. Een herroeping van deze volmacht dient aangetekend of per fax aan het adres van 
Gevolmachtigde te worden gezonden. De herroeping heeft werking vanaf de vijfde werkdag na 
ontvangst van de herroeping.  
 
7. De Gevolmachtigde verplicht zich om onmiddellijk na ontvangst van de herroeping de Leverancier 
op de hoogte te stellen van de herroeping. De opdrachten die in het kader van deze volmacht door 
de Volmacht gever aan de Gevolmachtigde zijn verstrekt voordat de herroeping werking heeft -vóór 
de vijfde werkdag na ontvangst van de herroeping-, worden door de herroeping niet aangetast.  
 
8. Toepasselijk recht; jurisdictie  
Op deze volmacht is Nederlands recht van toepassing. Terzake van alle geschillen die naar aanleiding 

van deze volmacht mochten ontstaan, zal in eerste aanleg uitsluitend de Rechtbank te Rotterdam 

bevoegd zijn. 

 

Getekend te ……………………………………………………. op ……………………………………………………. 

 

……………………………………………………………  …………………………………………………………… 

Volmachtgever 1    Gevolmachtigde, te weten Gerard van Antwerpen 

 

……………………………………………………………  ……………………………………………………………   

Volmachtgever  2    Volmachtgever  3  

 

Graag kopie legitimatiebewijs toevoegen 


