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Rotterdam, 27 m e i 2010

We zien u graag weer terug bij Eneco!
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Geachte mevrouw, heer,

U bent onlangs overgestapt naar een andere energieleverancier. Dat vinden we erg jammer. Omdat we u niet
zijn vergeten en graag opnieuw met u afspreken, hebben we u onlangs een aanbod gedaan. Tot op heden
+!f. heeft u hier nog niet op gereageerd'.
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Daarom voor u de voordelen van Eneco nog eens op een rij:
Onze energieprijs staat op het laagste punt sinds jaren, dus nÚ is het moment om weer te kiezen voor
-Eneco en-uw prijs v& h.zetten!---- - @ ) e .Onze Welkom Terug Service; wij regelen alles en betalen zelfs een vertrekboete aan u
Schoonste energieproducent volgens Greenpeace.
Eneco GroenVast; 3 jaar een vaste, scherpe prijs voor Ecostroom en gas.
Groene stroom, voor dezelfde prijs als gewone stroom.
Speciaal voor u € 50 cadeau, omdat we u graag terugzien als klant.
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Terugkomen is heel eenvoudig
Bent u ons ook niet vergeten? Benut dan dit unieke instapmoment. Kies voor onze vaste scherpe prijs!
Ga naar eneco.nl/welkomthuis en vul uw persoonlijke code
in. Of gebruik de bijgevoegde
antwoordkaart. Wij regelen dan de rest voor u!

Met vriendelijke groet,

Hans Valk
Directeur Retail

P.C. Wilt u liever een persoonlijk advies? Neem dan contact met ons op via 0800 - 326 78 76 (gratis).
'Indien u al gereageerd heeft, kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen. Het duurt even voordat uw aanmelding is verwerkt.

d Ja, ik k ~ m - ~ rwaeak i~e r u g bij Eneco
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voor de levering van Eneco GroenVast (Garantieprijs Ecostroom@en gas lente 10 tot 01-07-2013).

-

.m
v

3295 BT 'S-GRAVENDEEL

Hierbij verleen ik tot wederopzegging machtiging aan Eneco voor de betaling van energielevering en
aanverwante diensten via maandelijkse automatische incasso van (bank)rekeningnumme<:

I k ga akkoord met de bijgeleverde leveringstarieven en voorwaarden.
*

Verplicht invullen.

** Bij

invullen e-mailadres, ontvangt u de contractbevestiging per e-mail.
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