Energieflits 39:
Voorkom te laat betalen in de zomervakantie
De zomervakantie is al bijna in zicht! Eneco, uw leverancier van
aardgas, wil ook graag goed voorbereid zijn op deze periode. De
afgelopen jaren heeft Eneco gemerkt dat als zij tijdens de
zomervakantie voorschotfacturen verstuurt, deze met enige
regelmaat te laat worden voldaan. Logisch ook, aangezien de
scholen tijdens deze periode gesloten zijn en hierdoor geen
mogelijkheid hebben voor het voldoen van de facturen. Om op
deze situatie te anticiperen, gaat Eneco rond de zomervakantie
als volgt factureren:


Rond 1 juli 2018 ontvangt u van Eneco de voorschotfacturen van juli en augustus.
Op de factuur van juli wordt de factuurdatum 1 juli 2018 gehanteerd.
Op de factuur van augustus wordt de factuurdatum 1 augustus 2018 gehanteerd.
Hierdoor worden de facturen met een automatische incasso niet te vroeg
geïncasseerd, omdat de vervaldatum 30 dagen later is.

Wat is het voordeel?
U ontvangt rond 1 juli de facturen. Gaat uw school vanaf 7 juli 2018 op vakantie, dan
kunt u dus in de eerste week van juli de facturen voor zowel juli als augustus voor
betaling in uw systeem klaarzetten.
Zorgeloos uw facturen voldoen?
 Wilt u zorgeloos uw facturen voldoen? Dat kan met automatische incasso. Stuur
een mail met uw klantnummer en IBAN naar energievoorscholen@eneco.com.


Wilt u gebruik maken van het online portal “Mijn Eneco Zakelijk”
en de facturen digitaal ontvangen? Stuur dan het e-mailadres
waar de facturen naar verstuurd kunnen worden en voornaam,
achternaam en het e-mailadres van de persoon waar de activatie
e-mail naar verstuurd kan worden. U vindt dan altijd uw facturen
overzichtelijk bij elkaar.

Voorkom extra kosten!
Wanneer het onverhoopt niet lukt om de facturen tijdig te voldoen, ziet Eneco
zich genoodzaakt om een rentefactuur in rekening te brengen.

Heeft u vragen?
U kunt voor al uw vragen op energiegebied contact opnemen met Karin Michgels,
telefoon
030-2255010
/
06-23690288
of
stuur
een
e-mail
naar
michgels@hellemansconsultancy.nl.

Namens de stuurgroep
Verus, VOS/ABB, VGS, VBS, LVGS en ISBO

