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Beste Hans Gillijns,
Vandaag is een bijzondere dag, want Energy People en Mega bundelen hun krachten.
In de laatste jaren is de Vlaamse energiemarkt bijzonder competitief geworden. Om energie
te blijven leveren aan de beste voorwaarden, hebben we besloten om onze activiteiten toe
te vertrouwen aan Mega. Dit is een logische stap, want Energy People en Mega staan qua
filosofie zeer dicht bij elkaar. In dit bericht lees je wat deze verandering voor jou betekent.

Wie is Mega?

De Belgische energieleverancier Mega (Power Online NV) is opgericht in 2013. Inmiddels
levert het bedrijf 100% groene elektriciteit en gas aan 140.000 tevreden particulieren en
KMO’s. Mega is gevestigd in Leuven (Alfons Smetsplein 3H, en geregistreerd onder nummer
BE 0535 615 192). Meer informatie vind je op hun website www.mega.be.

Wat gebeurt er met je energielevering?
Helemaal niets. De overdracht van onze activiteiten aan Mega heeft geen gevolgen voor de
levering van elektriciteit en gas op jouw adres. We hebben met Mega afgesproken, dat zij
zorgen voor een vlotte en kosteloze overstap, zonder onderbreking van de energielevering.

Wat moet je doen?
Je hoeft maar één ding te doen: hieronder je akkoord geven voor de omzetting van je
Energy People contract(en) naar Mega.
Op dit moment heb je een contract bij Energy People met een variabele prijs voor
elektriciteit en/of een variabele prijs voor gas. Dit contract wordt omgezet naar een
contract met variabele prijs voor het product ‘Easy variabel’ van Mega. Indien je een
contract hebt voor zowel elektriciteit als gas, dan worden beide contracten omgezet naar
een product met variabele prijs. Je huidige periodieke voorschotbedrag blijft ongewijzigd.
Mocht je voor domiciliëring hebben gekozen voor je betalingen, dan wordt deze ook
automatisch overgezet. Daarvoor hoef je je bank dus niet te contacteren. Je betalingen en
alle communicatie zullen vanaf de omzetting via Mega verlopen.
Klik op de link hieronder voor je goedkeuring en wij zorgen voor de rest:

*Ik accepteer de verkoopvoorwaarden van Mega en de overdracht van mijn persoonlijke gegevens van Energy People
naar Mega. Ik wens mijn huidige facturatie- en betalingsvoorkeuren (domiciliëring) te behouden. Deze bevestiging
geldt voor alle contracten gekoppeld aan dit e-mailadres.

Je kan ook bellen op nummer 016/67 60 65 om je contract met Mega te bevestigen.
Vermeld daarbij je persoonlijke activatiecode 'kfazr'. Doe dit zo snel mogelijk, zodat Mega
je een makkelijke overstap kan garanderen.

Je gaat geld besparen op je elektriciteit!
Bijkomend voordeel van deze verandering is dat het variabele Easy-tarief voor elektriciteit
goedkoper is dan je huidige elektriciteitstarief bij Energy People. Mega kan namelijk aan
een lagere prijs inkopen op de energiebeurs. Dit tarief is niet alleen vandaag bijzonder
aantrekkelijk, maar ook na elke vernieuwing van je contract.
Bekijk de tariefkaarten voor elektriciteit en voor gas en de algemene voorwaarden.

Samengevat: overstappen naar Mega in
5 stappen
1. Geef je goedkeuring voor de omzetting van je contract naar Mega.
2. Wij geven je persoonlijke gegevens door aan Mega. Mega zal al je gegevens respecteren,
waaronder je facturatie- en betalingsvoorkeuren.
3. Je ontvangt een bevestiging en een contract met de startdatum van je energielevering bij
Mega.
4. Enkele weken voor de e!ectieve overstap ontvang je bovendien een brief van je

4. Enkele weken voor de e!ectieve overstap ontvang je bovendien een brief van je
netbeheerder (Iverlek I) met het verzoek om je meterstanden door te geven.
5. Voortaan krijg je energie van Mega.

Wat met je facturen?
Zodra je contract bij Mega is gestart, ontvang je je voorschotfacturen direct van Mega en
niet langer van Energy People. De netbeheerder geeft ons je meterstanden door, zodat wij
je een slotfactuur kunnen sturen. Eventueel teveel betaalde voorschotbedragen betalen wij
je vervolgens zo snel mogelijk terug.

Wat betekent onze samenwerking voor
jou?
Bij Energy People profiteerde jij al van:
Goedkope energie
100% Groene elektriciteit en een milieuvriendelijke werkwijze
Een online klantendienst die jou op een snelle wijze helpt
Een 100% Vlaams karakter in energie en organisatie
Bij Mega krijg je daarbij nog:
Een telefonische klantendienst die jou op een persoonlijke wijze helpt
Een gratis online klantenzone waar je je verbruik kan opvolgen, je facturen en
betalingen kan raadplegen, het voorschotbedrag kan aanpassen.
Een groene energieleverancier met een score van 17/20 bij Greenpeace.

*Ik accepteer de verkoopvoorwaarden van Mega en de overdracht van mijn persoonlijke gegevens van Energy People
naar Mega. Ik wens mijn huidige facturatie- en betalingsvoorkeuren (domiciliëring) te behouden. Deze bevestiging
geldt voor alle contracten gekoppeld aan dit e-mailadres.

Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met onze klantendienst via
hallo@energypeople.be. We helpen je graag.
Met energieke groet,
Energy People

Je ontvangt deze e-mail van Energy People BVBA:
+ Altijd energie aan kostprijs
+ Lage abonnementskosten
+ Samen strijden we voor duurzaamheid

Energy People BVBA
Hasselt
BE0550 567 941
RPR Hasselt
www.energypeople.be
hallo@energypeople.be
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