
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Handleiding bij het invullen van de verhuisformulieren van de VREG 



 Verhuisformulier: melding van uw nieuwe adres

1

2

 
 
 
 
 
 

3a 

33b 
3c 

3d 
4a 

44b 

4c 

5a 5

5b 

6 7



Richtlijnen bij het invullen van het verhuisformulier melding van uw nieuwe adres. 
 
Algemeen: als u twee verschillende leveranciers hebt, moet u beide leveranciers op de hoogte brengen van uw verhuis. 
 

1 Hier vult u uw persoonlijke gegevens in. 
 
Noteer hier het aansluitingsadres van uw vorige woning. Dit is het adres waar uw elektriciteits- en/of aardgasmeter staat. 

 2
3a) Vermeld hier het aansluitingsadres van uw nieuwe woning. Dit is het adres waar uw elektriciteits- en/of aardgasmeter 
staat.  
3b) Vergeet niet te noteren met hoeveel personen u op dit adres gedomicilieerd zal zijn. Het domicilie is de officiële 
verblijfplaats. Uw leverancier heeft deze gegevens nodig voor de toekenning van de hoeveelheid gratis elektriciteit waarop 
u jaarlijks recht hebt. Meer informatie over de toekenning van de gratis kWh vindt u via 
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http://www.vreg.be/nl/04_prive/06_energiefactuur/05_elektriciteit.asp of telefonisch op het gratis nummer 1700. 
3c) Vul hier het facturatieadres van uw nieuwe woning in. Dit is het adres waarnaar uw energiefacturen van uw nieuwe 
woning zullen verstuurd worden. 
3d) Hier vult u uw verhuisdatum in. Dit is meestal het moment waarop u de sleutel van uw nieuwe woning ontvangt en u 
dus elektriciteit en/of aardgas kunt verbruiken. 
 
GEGEVENS ELEKTRICITEIT 
4a) Het is belangrijk voor uw leverancier om te weten of de elektriciteitsaansluiting op uw nieuwe adres is geactiveerd: 4 - Als u elektriciteit kunt verbruiken op uw nieuwe adres duidt u ja aan.  

- Als u geen elektriciteit kunt verbruiken op uw nieuwe adres duidt u neen aan. 
4b) EAN-code 

Het is ook heel belangrijk dat u de EAN-code van uw nieuwe adres correct noteert. De EAN-code bestaat uit 18 cijfers. 
Het is een unieke code die gekoppeld is aan uw elektriciteitsmeter en verschilt van woning tot woning. Deze code 
staat op de facturen van de vorige bewoner. Kopieer dus gewoon de code die op de facturen van de vorige bewoner 
staat. Zoals u op het verhuisformulier kunt zien, begint de EAN-code met 5414. U kunt de EAN-code ook opvragen bij 
uw netbeheerder. 
Meternummer 
Vraag ook aan de vorige bewoner wat het meternummer is. Het meternummer staat op de jaarlijkse 
afrekeningsfactuur. 
Meterstanden 
Noteer samen met de vorige bewoner de meterstanden. U moet enkel de cijfers noteren die u voor de komma op de 
teller van uw elektriciteitsmeter kunt aflezen.  
Voorbeelden: 
- Als er 00009,5 op de teller staat, noteert u enkel 9.  
- Als er 80010,7 op de teller staat, noteert u 80010. 

5 - Als er 01000,6 op de teller staat, noteert u 1000. 
 
GEGEVENS AARDGAS 
5a) Het is belangrijk voor uw leverancier om te weten of de aardgasaansluiting op uw nieuwe adres is geactiveerd: 

- Als u aardgas kunt verbruiken op uw nieuwe adres duidt u ja aan.  
- Als u geen aardgas kunt verbruiken op uw nieuwe adres duidt u nee aan. 

Als er geen aardgasmeter op uw nieuwe adres aanwezig is en u dus ook geen aardgas gaat verbruiken, doorstreept u 
deze kader op uw verhuisformulieren. Noteer er eventueel bij niet van toepassing. 

5b) EAN-code 
Het is ook heel belangrijk dat u de EAN-code van uw nieuwe adres correct noteert. De EAN-code bestaat uit 18 cijfers. 
Het is een unieke code die gekoppeld is aan uw aardgasmeter en verschilt van woning tot woning. Deze code staat op 
de facturen van de vorige bewoner. Kopieer dus gewoon de code die op de facturen van de vorige bewoner staat.  
Zoals u op het verhuisformulier kunt zien, begint de EAN-code met 54144. U kunt de EAN-code ook opvragen bij uw 
netbeheerder. 
Meternummer 
Vraag ook aan de vorige bewoner wat het meternummer is. Het meternummer staat op de jaarlijkse 
afrekeningsfactuur van de vorige bewoner.  
Meterstanden 
U moet enkel de cijfers noteren die u voor de komma op de teller van uw aardgasmeter kunt aflezen.  
Voorbeelden: 
- Als er 00009,5 op de teller staat, noteert u enkel 9.  
- Als er 80010,7 op de teller staat, noteert u 80010. 
- Als er 01000,6 op de teller staat, noteert u 1000. 
 

6 Noteer hier uw handtekening, datum, naam en voornaam. 
 
Hier moet de vorige eigenaar of bewoner zijn handtekening plaatsen. Hij moet ook aanduiden of hij de eigenaar, nieuwe 
huurder of de verhuurder is. 7
 
Geef de gegevens binnen zeven kalenderdagen na uw verhuis door aan uw leverancier. Dit kan via e-mail, telefonisch of via fax. U kunt ook een kopie van het verhuisformulier van de 
VREG naar uw leverancier versturen. 
 
Het is belangrijk dat u uw verhuisformulier goed bewaart. Als u de meterstanden op uw slotfactuur van uw leverancier betwist, geldt het verhuisformulier van de VREG als bewijs. 

http://www.vreg.be/nl/04_prive/06_energiefactuur/05_elektriciteit.asp


Verhuisformulier: melding van uw vorige adres (deel 1)
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Verhuisformulier: melding van uw vorige adres (deel 2) 
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Richtlijnen bij het invullen van het verhuisformulier melding van uw vorige 
adres. 
 
Algemeen: als u twee verschillende leveranciers hebt, moet u beide leveranciers op de hoogte brengen van 
uw verhuis. 
 

1 Hier vult u uw persoonlijke gegevens in. 
 
2a) Noteer hier het aansluitingsadres van uw nieuwe woning. Dit is het adres waar uw elektriciteits- en/of 
aardgasmeter staat.  
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2b) Vul hier uw facturatieadres in. Dit is het adres waarnaar uw leverancier uw slotfactuur van uw vorige 
woning zal versturen. 
 
3a) Hier moet u het aansluitingsadres van uw vorige woning invullen. Het aansluitingsadres van uw vorige 
woning is het adres waar uw elektriciteits- en/of aardgasmeter staat.  
3b) Hier vult u uw verhuisdatum in. Dit is meestal het moment waarop u de sleutel van uw vorige woning 
afgeeft aan de nieuwe bewoner of eigenaar en u dus geen energie meer kunt verbruiken. 
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4a) GEGEVENS ELEKTRICITEIT  

  EAN-code 
4

Het is heel belangrijk dat u de EAN-code van uw vorige adres correct noteert. De EAN-code bestaat uit 
18 cijfers. Het is een unieke code die gekoppeld is aan uw elektriciteitsmeter en verschilt van woning tot 
woning. Deze code staat op uw facturen. Zoals u op het verhuisformulier kunt zien, begint de EAN-code 
met 5414. U kunt de EAN-code ook opvragen bij uw netbeheerder. 
Meternummer 
Het meternummer staat op uw jaarlijkse afrekeningsfactuur.  
Meterstanden 
U moet enkel de cijfers noteren die u voor de komma op de teller van uw elektriciteitsmeter kunt 
aflezen.  
Voorbeelden: 
- Als er 00009,5 op de teller staat, noteert u enkel 9.  
- Als er 80010,7 op de teller staat, noteert u 80010. 
- Als er 01000,6 op de teller staat, noteert u 1000. 

 
4b) GEGEVENS AARDGAS 

Ook voor uw aardgasmeter noteert u alle gegevens.  
EAN-code 
Het is heel belangrijk dat u de EAN-code van uw vorige adres correct noteert. De EAN-code bestaat uit 
18 cijfers. Het is een unieke code die gekoppeld is aan uw aardgasmeter en verschilt van woning tot 
woning. Deze code staat op uw facturen. Zoals u op het verhuisformulier kunt zien, begint de EAN-code 
met 54144. U kunt de EAN-code ook opvragen bij uw netbeheerder.  
Meternummer 
Het meternummer staat op uw jaarlijkse afrekeningsfactuur.  
Meterstanden 
U moet enkel de cijfers noteren die u voor de komma op de teller van uw aardgasmeter kunt aflezen.  
Voorbeelden: 
- Als er 00009,5 op de teller staat, noteert u enkel 9.  
- Als er 80010,7 op de teller staat, noteert u 80010. 
- Als er 01000,6 op de teller staat, noteert u 1000. 
 
Als er geen aardgas op uw vorige adres aanwezig is, doorstreept u dit luik op uw verhuisformulieren. 
Noteer er eventueel bij niet van toepassing. 
 

Noteer hier uw handtekening, naam en datum. Duid ook aan of u de eigenaar, vorige huurder 
of de verhuurder bent. 
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Hier moet de nieuwe bewoner/eigenaar zijn handtekening plaatsen. 6
 
In te vullen door de nieuwe eigenaar, huurder of verhuurder. Als het over een huurwoning gaat en er nog 
geen nieuwe huurder is, moeten hier de gegevens van de verhuurder vermeld worden. 7
 



Duid aan wat van toepassing is. Baseer u op de gegevens die in vak 6 zijn ingevuld. Zijn dit de gegevens van 
de nieuwe eigenaar, een nieuwe huurder of de verhuurder? 8
 
De nieuwe eigenaar, bewoner moet hier zijn handtekening plaatsen. Ook de datum en de naam moet 
vermeld worden. 9

 

Geef de gegevens binnen zeven kalenderdagen na uw verhuis door aan uw leverancier. Dit kan via e-mail, telefonisch of via fax. U kunt ook een kopie van het 
verhuisformulier van de VREG naar uw leverancier versturen. 
 
Het is belangrijk dat u uw verhuisformulier goed bewaart. Als u de meterstanden op uw eerste afrekeningsfactuur van uw leverancier betwist, geldt het 
verhuisformulier van de VREG als bewijs. 
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