Zonder hoge kosten af van de vaste lasten voor gas
nee

Kan je gaskraan
definitief dicht?

Zorg daar dan eerst voor!

ja

Zit de gasmeter je in de weg?

ja

Geef je netbeheerder opdracht
te verwijderen en betaal
daarvoor.

nee

Doe niets.

nee
Heb je een leveringscontract
voor gas bij een
energieleverancier?

Gebruik Voorbeeldbrief 3 als
netbeheerder schrijft dat je moet betalen.

ja
Energieleverancier móet binnen 30
dagen verwerken. Wijs desnoods op
art. 52b, lid 7 Gaswet en de eigen
Algemene Voorwaarden.

Zeg je leveringscontract
voor gas op bij je
energieleverancier.
Machtig deze tegelijk om de
ATO namens jou op te zeggen
bij de netbeheerder
(dit hoeft niet bevestigd).

Contract met een vaste looptijd?
Blijf klant voor elektriciteit en overtuig
de leverancier daarmee dat je toch
geen boete hoeft te betalen.

Switch je tegelijk van leverancier
voor elektra? Zeg altijd expliciet je
gasleveringscontract op bij je oude
leverancier!

Je betaalt geen vaste lasten voor gas meer.

Leverancier zegt Aansluit- en
Transportovereenkomst (ATO) op
bij netbeheerder. Die heeft dan tien
werkdagen voor de noodzakelijke
handelingen (art 3.6 AV).

1 tot 4 weken na beëindiging ontvang
je een brief van netbeheerder:
‘Voorkom afsluiting van gas’
Na 4 weken volgt een tweede.

Wordt in de brief gemeld
dat de netbeheerder kosten
in rekening gaat brengen
voor afsluiten?

ja

nee

Mail netbeheerder dat je mét
je leveringscontract ook de
ATO hebt opgezegd conform
art. 3.6 AV; en dat ze op
afspraak welkom zijn voor
afsluiting, maar dat je geen
rekening accepteert, omdat je
geen opdracht geeft tot iets.

Je kunt de netbeheerder eventueel
een bericht sturen dat afsluiten
prima is, maar dat je daartoe geen
opdracht geeft.

Gebruik Voorbeeldbrief 1.b

Gebruik Voorbeeldbrief 1.a

Als je een reactie terugkrijgt kun je
Voorbeeldbrief 2.a of 2.b gebruiken

Heel soms komt er iemand
onaangekondigd langs om meter
af te sluiten. Ben je thuis?

ja

nee

Mail netbeheerder dat deze
op grond van art. 4.1.2.5
Aansluit- en Transportcode
op afspraak welkom is.
En een deurwaarder
dus niet nodig is.

Laat monteur zijn werk doen,
maar onderteken niets.

Meer info en voorbeeldbrieven: gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1951574
Disclaimer: de informatie in dit stroomschema is met zorg samengesteld,
maar gebruik ervan is geheel je eigen verantwoordelijkheid.

