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WARMTEPOMPSYSTEEM 
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Dorpsteunpunt, Liessel 
 

Afname 

Door ondertekening van deze Huurovereenkomst (hierna te noemen: “Overeenkomst”) verbindt woningeigenaar/-

gebruiker (hierna te noemen: “Contractant”) zich het Warmtepompsysteem in de woning op het adres als genoteerd 

onder “Gegevens Contractant” te huren van Eteck Warmte 6 B.V. (hierna te noemen: “Leverancier”) tegen een 

maandelijkse vergoeding en conform de voorwaarden als opgenomen in de bijlagen bij deze Overeenkomst. 

 

Gegevens (invullen in BLOKLETTERS, doorhalen wat niet van toepassing is) 

Contractantgegevens  

Naam, voorletters : 

Geboortedatum (dd-mm-jjjj) : 

Straatnaam, huisnummer (nieuw) : 

Postcode, woonplaats : 

Email adres : 

Telefoonnummer (voorkeur mobiel) : 

IBAN / Bankrekeningnummer : 

Tenaamstelling rekeningnummer :  

Ingangsdatum overeenkomst :  

Eindedatum overeenkomst :  

Perceelgegevens  

Eigenaar van Perceel : Ja / nee 

Gegevens verhuurder van Perceel : 

indien Contractant geen eigenaar  

 

Doel van de Overeenkomst 

Deze Overeenkomst heeft tot doel om aan de Contractant een Warmtepompsysteem tegen een maandelijkse huur ter 

beschikking te stellen. Het Warmtepompsysteem bestaat uit een warmtepomp, een boilervat en een bron(aansluiting). 

Het Warmtepompsysteem voorziet de vloerverwarming van de woning van laag temperatuur warmte en biedt de 

Contractant warm tapwater. 

 

Machtiging automatische incasso 

De betaling van de krachtens deze Overeenkomst verschuldigde bedragen zullen geschieden middels een automatische 

incasso. Door ondertekening van deze Overeenkomst machtigt Contractant Eteck deze bedragen maandelijks af te 

schrijven van het opgegeven bankrekeningnummer. Indien Contractant geen automatische incasso wenst dan kunt u het 

opgeven van een IBAN-nummer achterwegen laten. Eteck wijst Contractant er op dat aan het ontbreken van een 

automatische incasso kan leiden tot extra administratiekosten. 
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Bijlagen 

De volgende bijlagen maken onlosmakelijk deel uit van deze Overeenkomst. Door ondertekening van deze 

Overeenkomst verklaart Contractant zich akkoord met de inhoud van de bijlagen en de toepasselijkheid hiervan op deze 

Overeenkomst.  

 Tarievenblad ”Dorpsteunpunt, Liessel (woningen)” 

 

Toepasselijkheid Imtech voorwaarden 

Deze overeenkomst is een voortzetting van een eerdere overeenkomst welke door Imtech Nederland B.V. was 

afgesloten tussen Contractant en Imtech ten aanzien van de huur van het warmtepompsysteem. De voorwaarden 

verbonden aan de eerdere overeenkomst zijn van toepassing. 

 

 

Ondertekening 

Naam Contractant:            Datum, Plaats:                      Handtekening:              

 

 

 

 

Deze ondertekende Overeenkomst graag retourneren via klantzaken@eteck.nl of onderstaand postadres. U kunt met 

uw smartphone een foto maken van het ondertekende document en het direct aan ons mailen. 
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