
Dezelfde energie. Gewoon goedkoper.

mega.nl

Vragen 
Doordat u uw energiezaken zo veel mogelijk zelf online regelt, kunnen 
we de kosten laag houden. We verwijzen u daarom eerst door naar onze 
website en uw persoonlijke pagina myMega. Komt u er niet uit? Geen 
probleem, we zijn ook bereikbaar via e-mail en telefoon.  

Website 
Log in op myMega my.mega.nl of kijk bij de veelgestelde vragen op 
www.mega.nl. 

Telefoon 
010-8800088 (u betaalt alleen uw gebruikelijke belkosten) 

E-mail 
klanten@mega.nl 

Klachtenprocedure
We helpen u natuurlijk altijd zo goed mogelijk. Het kan echter gebeuren 
dat u niet tevreden bent. Neem dan contact op met ons en meld uw 
klacht schriftelijk of via e-mail.

Binnen 5 werkdagen na ontvangst van uw klacht, sturen we u een ont-
vangstbevestiging. Uiterlijk 20 werkdagen na ontvangst van uw klacht 
informeren we u over onze voorgestelde oplossing of over de status als 
we de klacht nog niet konden oplossen. Mochten we de klacht in deze 
termijn nog niet hebben opgelost, ontvangt u binnen uiterlijk 10 werkda-
gen ons voorstel. 

Als u van mening bent dat uw klacht niet goed is opgelost, kunt u de 
klacht altijd voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie voor 
Energie. Mega is bij deze geschillencommissie aangesloten. Kijk voor 
meer informatie op www.geschillencommissie.nl.

Gedragscode 
In samenwerking met Energie-Nederland hebben de energieleveran-
ciers de Gedragscode Consument en Energieleverancier opgesteld. 
Hierin staat beschreven waaraan Mega moet voldoen bij werving, het 
onderhouden van klantcontacten en het aangaan, voortzetten en beëin-
digen van leveringsovereenkomsten. Die gedragscode kan u raad-
plegen op www.mega.nl.

Om haar diensten goed te kunnen uitvoeren, maakt Mega gebruik van 
meetgegevens die zijn uitgelezen van slimme meters. Slimme meters 
zijn zogenaamde ‘kleinverbruikmeetinrichtingen’ die van afstand uit-
leesbaar zijn. In aanvulling op de privacywetgeving hebben leveranciers 
en de onder hun verantwoordelijkheid handelende meetbedrijven in 
de Nederlandse energiebranche een gedragscode opgesteld over het 
gebruik, het vastleggen, het uitwisselen en het bewaren van gegevens 
die zijn verkregen uit slimme meters. Mega houdt zich aan deze ge-
dragscode. Hiervoor hebben wij een ‘Verklaring Naleving Gedragscode’ 
opgesteld. Die kan u terugvinden in onze Privacy policy op onze website 
www.mega.nl.

Mega en haar klanten geven de voorkeur aan online energiebeheer. 
Zo houden we samen de kosten laag. Mega is ook de kampioen van 
het kostenbeheer. We beheren uw energiecontract net zo goed, maar 
geven minder uit. Hierdoor behoren onze tarieven tot de goedkoopste 
in de markt.

Door kwaliteit te leveren en onze beloftes na te komen, winnen we het 
vertrouwen van onze klanten. In onze Algemene Voorwaarden wordt de 
kwaliteit van onze producten en diensten gewaarborgd. Daarnaast heb-
ben we extra kwaliteitscriteria opgesteld.

Wanneer u klant bij ons bent, mag u de volgende zaken van ons ver-
wachten:

Nota en betaling
Jaarnota

• Minimaal één keer per jaar ontvangt u een jaarnota van Mega via 
e-mail en uw myMega. We geven u een duidelijk overzicht van uw 
jaarlijkse energieverbruik en de energiekosten.
• U ontvangt uw jaarnota ieder jaar in dezelfde maand. We mogen hier 
maximaal 6 weken van afwijken. 

Verhuizen
• U ontvangt van Mega binnen 6 weken na uw verhuisdatum een eind-
nota. U moet daarvoor wel maximaal veertien dagen voor de sleute-
loverdracht uw verhuizing aan ons melden en binnen vijf dagen na de 
sleuteloverdracht uw meterstanden doorgeven.
• U ontvangt van Mega binnen 2 weken na uw verhuisdatum infor-
matie over uw termijnbedrag. Daarvoor is het ook nodig dat u maxi-
maal veertien dagen voor de sleuteloverdracht uw verhuizing aan ons 
doorgeeft.

Termijnbedrag
• Na uw aanmelding bij Mega ontvangt u binnen 2 weken informatie 
over uw termijnbedrag.
Eindnota
•Bij beëindiging van uw contract met Mega, ontvangt u binnen 6 wek-
en na de
laatste dag waarop wij energie hebben geleverd uw eindnota.

Meterstanden
U betaalt graag een correcte nota gebaseerd op uw werkelijke ver-
bruikskosten. Daarom is het mogelijk dat u van ons een e-mail zal ont-
vangen waarin we u vragen om de meterstanden door te geven. Dit 
doen we op drie momenten: bij aanmelding, bij de opmaak van uw 
jaarnota (telkens na 12 maanden) en wanneer u verhuist. Als we uw 
meterstanden niet tijdig in ons bezit hebben, maken we een schat-
ting van uw verbruik. Dit doen we op basis van het historisch verbruik 
op uw adres. Hierdoor kan de jaarnota hoger of lager uitvallen dan uw 
werkelijke verbruikskosten.

Verlengen 
Bij ons vindt u altijd een aantrekkelijk aanbod op maat, ook als u al enige 
tijd klant bij ons bent. Daarom ontvangt u van ons automatisch een ver-
lengaanbod voor het aflopen van uw huidige overeenkomst. Wilt u graag 
hulp bij het vergelijken van de verschillende tarieven en contractvor-
men? Neem dan contact met ons op via 010-8800088 (u betaalt alleen 
uw gebruikelijke belkosten).

KWALITEITSCRITERIA
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