
Dezelfde energie. Gewoon goedkoper.

Looptijd
Het contract geldt voor de looptijd die we vermelden in uw energiecon-
tract. De looptijd begint op de eerste dag van de levering van energie. U 
ontvangt een bevestiging van de startdatum via e-mail.

Opzegging
U kan dit contract aan het eind van de looptijd kosteloos beëindigen 
door het op te zeggen via uw nieuwe leverancier. Daarnaast kan u dit ook 
telefonisch (010-8800088; u betaalt alleen uw gebruikelijke belkosten) 
of schriftelijk (per post of via klanten@mega.nl) doen bij Mega. De opze-
gtermijn bedraagt 30 dagen. U kan een contract met een vaste loop-
tijd tussentijds beëindigen. Afhankelijk van de resterende looptijd kan 
Mega dan een opzegvergoeding in rekening brengen. De hoogte van 
de opzegtermijn stemt overeen met de Richtsnoeren Redelijke Opze-
gvergoedingen Vergunninghouders 2011 van de Autoriteit Consument 
& Markt.

 

Privacy 
Mega vraagt bij de aanvraag van een dienst of product uw persoons-
gegevens. We gebruiken die gegevens voor de goedkeuring van uw 
aanvraag, de uitvoering van de overeenkomst, risicobeheer en market-
ingdoeleinden. Als u geen informatie over onze producten en diensten 
wil ontvangen, kunt u dit laten weten aan Mega. In elk bericht dat u van 
ons ontvangt, heeft u de optie om u af te melden via een afmeldlink in de 
e-mail. Als u zich heeft afgemeld zullen we u geen commerciële e-mail-
berichten meer sturen.

Voorwaarden
Op het contract zijn de volgende voorwaarden van toepassing: de gel-
dende Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas 
aan kleinverbruikers, deze Productvoorwaarden en onze Kwaliteitscrite-
ria. In geval van tegenstrijdigheid tussen de Productvoorwaarden en de 
Algemene Voorwaarden, geldt hetgeen is vermeld in de Productvoor-
waarden. Deze Productvoorwaarden en de daarin genoemde tarieven 
kunnen wijzigen, als dat volgens een bestaande dan wel nieuwe wet-
telijke regeling of besluit van de overheid kan dan wel moet. U ontvangt 
minimaal 10 dagen voor ingangsdatum meer informatie over de wijzigin-
gen van de voorwaarden en tarieven.

Groene energielevering
Deze voorwaarden gelden voor de levering van groene stroom en/of 
gas voor bepaalde tijd. De stroom van het door u aangevraagde prod-
uct bestaat uit Europese wind-, zonne-energie of andere hernieuwbare 
energie. De exacte oorsprong van uw energie is verder te vinden op het 
stroometiket, vermeld op onze website www.mega.nl, uw persoonlijke 
pagina myMega en uw jaarnota.

Tarieven
Voor de levering van stroom en/of gas gelden de leveringstarieven 
opgenomen in uw overeenkomst met bijbehorend tarievenblad vermel-
de leveringstarieven. Uw tarieven zijn ook altijd te vinden op uw per-
soonlijke pagina myMega.

Jaarnota
U betaalt iedere maand een termijnbedrag. Een keer per jaar maken 
we op basis van uw werkelijke verbruik een factuur op. Op die jaarnota 
verrekenen we de kosten voor uw verbruik met de door ons in reken-
ing gebrachte termijnbedragen. Als u geen slimme meter heeft -of als 
u deze dienst weigert- dient u uw meterstanden zelf door te geven. Als 
u na herhaaldelijk verzoek geen standen doorgeeft, worden deze ges-
chat. Schattingen leiden vaak tot gedoe, correcties achteraf en extra 
kosten. Daarom zullen wij € 10 in rekening brengen voor iedere aanslu-
iting waarvoor we geschatte standen hebben moeten gebruiken om uw 
jaar- of eindnota op te maken.

Termijnbedrag
Na uw aanmelding zullen we een nieuw termijnbedrag bepalen. Dit nieu-
we termijnbedrag baseren we op uw historische verbruiksgegevens en 
de door u gekozen leveringstarieven. Hierdoor is de kans klein dat u ach-
teraf moet bijbetalen. Bij wijzigingen van uw termijnbedrag informeren 
we u tijdig en persoonlijk voorafgaand aan de wijziging. U kunt uw termi-
jnbedrag desgewenst aanpassen in uw myMega.

Betalingsverwerking
Bij Mega betaalt u standaard met automatische incasso. 5 dagen na de 
factuurdatum vindt de afschrijving plaats. We incasseren de termijnbe-
dragen altijd rond de eerste werkdag van de maand. Betalen per autom-
atische incasso is gratis. Facturen handmatig voldoen kan ook. Dit kost 
dan € 3 per rekening. Mega hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

Kosten bij te late betaling
Betaalt u te laat? Dan sturen we u een gratis herinnering. Voor elke re-
kening die u niet binnen de herinneringstermijn van 14 dagen betaalt, 
ontvangt u een aanmaning. Hiervoor brengen wij € 25 in rekening. Na 7 
dagen stellen wij u in gebreke als u de aanmaning niet betaalt. We bren-
gen hiervoor € 15 in rekening. Als u niet binnen de 5 dagen na de in-
gebrekestelling heeft  betaald, ontbinden wij uw contract. Hierdoor kan 
de netbeheerder u afsluiten van gas en elektriciteit. De kosten voor de 
afsluiting rekent de netbeheerder aan u door. U ontvangt een eindrek-
ening. Hierop staan alle kosten die u nog moet betalen, zonder de open-
staande facturen. U hebt dan 14 dagen om die te betalen. We mogen 
dan gerechtelijke incassomaatregelen nemen. Die kosten zijn wettelijk 
vastgelegd en worden apart in rekening gebracht. De totale buiten-
gerechtelijke kosten voor een aanmaning, een (slot)ingebrekestelling 
en de kosten van een derde partij zijn maximaal 15% van het deel dat u 
niet betaalde, met een minimum van € 40. Tarieven en boetes voor wan-
betaling zijn vrijgesteld van btw.

Productvoorwaarden

mega.nl

Resterende looptijd

< 1 jaar

< 1,5 jaar

1,5 jaar tot 2 jaar

2 tot 2,5 jaar

meer dan 2,5 jaar

Opzegvergoeding per aansluiting 

€ 50

€ 50

€ 75

€ 100 

€ 125

Mega Energie BV  |  Veerhaven 7 - 3016 CJ Rotterdam  |  KvK 77949803 | BTW NL0062507171
IBAN NL13INGB0674539532 | 010 88 000 88 | klanten@mega.nl


