Vergelijk en bespaar

Meer geld
overhouden
Voor de nieuwste
smartphone
misschien?

Niet op de openbare weg gooien.

=

Vergelijk de volgende producten en diensten op onze website:

V.U. Charles Dekkers, e-Contract bvba, Torenplein 7 bus 16.2, 3500 Hasselt

Op uw
energiefactuur
besparen

Aanbieders.be is een onafhankelijke
consumentenorganisatie waar u gratis het
aanbod van alle leveranciers vergelijkt en kunt
overstappen. Vergelijken loont, want door over
te stappen bespaart u vele honderden euro’s per
jaar. Ieder jaar weer.

Besparen op uw
energiefactuur?
Absoluut!

• Energie:
Gas & Elektriciteit
Elektriciteit
Aardgas
• GSM & Telefonie:
GSM abonnementen
GSM herlaadkaarten
Vaste telefonie
Telefonie & Internet
• Internet & TV:
Internet pack
Internet
Mobiel Internet
Digitale TV
• Financieel:
Spaarrente
Termijnrekening
Credit card
• Vakantie:
Zomervakantie
Skivakantie
Citytrip
Vliegticket
Autoverhuur

Onze kantoren zijn gevestigd in Hasselt:
Torenplein 7 bus 16.2
3500 Hasselt

Stuur vliegensvlug
uw energiefactuur op
en bespaar honderden euro’s!

U kunt ons bereiken tijdens kantooruren,
van 9.00 uur tot 18.00 uur via:
Telefoon: 011/29.44.19
Fax: 011/50.14.52
Mail: advies@aanbieders.be
Onze website:
www.aanbieders.be

Factuurservice
Durf te besparen

Fors besparen op
uw energiefactuur?
Zo doet u dat:
Bespaar met onze Factuurservice.
Weet u niet goed welke energieleverancier voor u de beste keuze is?
Heeft u zelf geen tijd om een vergelijking te maken en uw besparing
te berekenen? Vraagt u zich af of u moet meedoen aan een groepsaankoop? Of vindt u het gewoon te ingewikkeld?
Voor uw gemak hebben wij de Factuurservice ontwikkeld. Onze dienst,
een onderdeel van de onafhankelijke consumentenorganisatie
Aanbieders.be, helpt en adviseert dagelijks vele honderden consumenten
bij het maken van een juiste keuze. Geheel vrijblijvend en volledig
gratis.
Alle benodigde stappen worden door ons uitgevoerd: van vergelijking
tot intekening bij uw nieuwe leverancier. Hoe? Dat leest u hiernaast.
Als partner van alle energieleveranciers kunnen wij u deze dienst gratis
aanbieden omdat wij van de leveranciers in kwestie een administratieve
vergoeding ontvangen.

Stuur ons gratis uw energiefactuur
voor een vergelijking.

Stuur ons uw jaarafrekening toe.
Gebruik daarvoor de bijgesloten envelop. Zorg ervoor
dat u de volledige en meest recente jaarafrekening
stuurt.
Noteer uw e-mailadres én telefoonnummer in
de rechterbovenhoek van het voorblad van uw
jaarafrekening.

Wij berekenen uw besparing.
Aan de hand van uw verbruik berekenen wij uw
maximale besparing ten opzichte van uw huidige
energiecontract.
Binnen twee werkdagen ontvangt u, geheel
vrijblijvend, een duidelijke vergelijking met de
3 meest voordelige alternatieven.

Veranderen van energieleverancier was nog nooit zo eenvoudig!
Nog vragen hierover? Wij helpen u graag verder. Bel ons op 011/29.44.19
of mail naar advies@aanbieders.be voor meer informatie.

Wij regelen uw overstap.
Laat ons weten naar welke leverancier u wilt
overstappen en wij zorgen voor een zorgeloze
overstap. Geheel gratis.
U ontvangt van uw nieuwe leverancier een bevestiging
van uw intekening en deze zorgt ook voor het opzeggen
van uw huidige contract.
Goed nieuws: U kunt onmiddellijk overstappen zonder
dat u een boete hoeft te betalen!

Wij zijn onder andere partner van:

Mocht de envelop verloren zijn, geen nood,
stuur ons uw energiefactuur via:
Mail: advies@aanbieders.be
Fax: 011/50.14.52
Post : Aanbieders.be
tav. Factuurservice
Torenplein 7 bus 16.2
3500 Hasselt
Voor meer informatie kunt u ons bereiken
op 011/29.44.19 of www.aanbieders.be.
Wij helpen u graag verder!

Factuurservice
Durf te besparen

