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… telefonisch of via de website

Verhuizen? 
Uw energie, water en communicatie zó geregeld …

Verhuizen is leuk en spannend – maar het bete-
kent ook veel geregel en gedoe. Klussen, inpakken, 
verhuisberichten sturen … Graag nemen wij de 
zorg voor een energie- en waterleverancier van u 
over. En ook de verhuizing of aansluiting van uw tv, 
internet en telefoon. Met onze gratis verhuisser-
vice zijn uw voorzieningen op het nieuwe adres zó 
geregeld. Want u kunt uw energie in deze drukke 
tijd wel beter gebruiken! 

Persoonlijke instructiemail
Kleine lettertjes? Die zijn er niet! Maakt u gebruik 
van onze NutSelectservice, dan ontvangt u een 
persoonlijke uitnodigingsmail. Hierin leest u de 
instructies. Een dag later belt een van onze mede-

werkers u op om onze dienstverlening toe te 
lichten. Als u wilt, regelt u op dat moment direct 
de aansluiting of verhuizing van uw tv, internet en 
telefoon. En van uw energie en water. Stap voor 
stap, via de telefoon en de website. Regelt u het 
liever zelf? Dat kan natuurlijk ook. Via de website 
heeft u uw voorzieningen binnen een paar minu-
ten verhuisd. Gemakkelijk en snel. 

Stappenplan
Het werkt eenvoudig. Hoe? Ons stappenplan helpt 
u snel op weg. U vindt de vijf stappen op de 
achterkant van deze flyer. 
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U ontvangt een persoonlijke uitnodiging op uw e-mailadres. 

Heeft u nog geen leverancier voor energie, water, tv en communicatie? 
Bijvoorbeeld omdat u opzichzelf gaat wonen? Of wilt u overstappen naar een andere 
leverancier? Wanneer het u uitkomt,  gaat u met een link uit de mail naar de website 
en maakt u een keuze uit de leveranciers. Er is een groot aantal leveranciers 
beschikbaar. Stap voor stap regelt u uw voorzieningen. 
Ook sturen wij u een voorbeeldbrief voor de opzegging van uw oude leverancier.

Blijft u bij dezelfde leverancier of aanbieder? NutSelect verstuurt uw 
verhuisbericht. 

Ook het doorgeven van de meterstanden op uw oude en nieuwe adres doet u via de 
website.  

U ontvangt van uw water- en energieleverancier en van de aanbieder van tv, internet 
en telefoon een schriftelijke bevestiging van uw aanvraag. 
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In vijf simpele stappen …
Uw voorzieningen aansluiten of verhuizen via 
NutSelect. In vijf simpele stappen is het geregeld.

… verzekerd van tv, internet, telefoon, 
    energie en water op uw nieuwe adres

Wilt u liever persoonlijk overleg? Of vindt u het fijn als iemand u helpt bij het regelen van de verhuizing van 
uw leverancier? Dat kan! Een dag na het versturen van de persoonlijke uitnodiging nemen wij contact met u 
op om de service toe te lichten. U kunt het dan gelijk telefonisch regelen. Of u wordt teruggebeld wanneer 
het u goed uitkomt. Overdag of ’s avonds.

De mensen van de NutSelect servicedesk helpen u graag:

· Telefoonnummer: (071) 789 09 00 (normaal tarief). 

· E-mail: service@nutselect.nl 

· De servicedesk is bereikbaar van 9.00 – 17.30 uur
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