Onze Wko-desk helpt u graag
Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact
op met onze collega’s van de Wko-desk.
U bereikt ze via wkovragen.nl@engie.com
of op 088 444 66 00 (lokaal tarief).

Alles op een rijtje
Website
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Comfortabel & duurzaam

www.wkovanengie.nl

E-mail

wkovragen.nl@engie.com

Telefoonnummer

088 444 66 00 (lokaal tarief)

Postadres

Postbus 328, 8000 AH Zwolle

Handig
om te
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ENGIE Energy Solutions B.V.
ENGIE
logotype_gradient_BLUE_CMYK
14/04/2015
24, rue Salomon de Rothschild - 92288 Suresnes - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 57 32 87 00 / Fax : +33 (0)1 57 32 87 87
Web : www.carrenoir.com

www.wkovanengie.nl
RÉFÉRENCES COULEUR

Zone de protection 1
C100%

Zone de protection 2
Zone de protection 3

folder_EES.indd 1

01-05-17 10:09

Welkom bij ENGIE
Uw woning wordt verwarmd en/of gekoeld met een wko-installatie,

Een storing? Wij helpen u verder

oftewel warmte-en-koudeopslag. Hierdoor woont u niet alleen
comfortabel, u bent ook heel duurzaam en milieuvriendelijk bezig!

Een storing aan uw installatie is heel vervelend. Daarom verhelpen wij een storing
graag zo snel mogelijk. Hieronder leest u met wie u bij een storing contact op kunt
nemen.

Goed om te weten
Woont u in een huurwoning?
Veel
wko-zaken regelt u zelf via MijnENGIE. Waar en wanneer u wilt. U wijzigt

snel en eenvoudig uw gegevens en termijnbedrag en kunt uw jaarafrekeningen

Neem dan contact op met de technische dienst van uw verhuurder om de
oorzaak van de storing vast te stellen.

inzien. Via www.wkovanengie.nl kunt u naar MijnENGIE. Daar krijgt u met uw
klantnummer, postcode en huisnummer toegang tot uw persoonlijke pagina.
Woont u in een koopwoning?
Uw
berichten per e-mail. Om het milieu te sparen, proberen wij de meeste

berichten per e-mail naar u te sturen. Hebben wij uw e-mailadres nog niet? Via

Neem dan contact op met onze storingsdienst via 088 444 66 00
(lokaal tarief, 24/7 bereikbaar bij calamiteiten).

MijnENGIE geeft u hem eenvoudig aan ons door.
Uw
maandelijkse termijnbedrag (voorschot). Betaalt u per automatische incasso?

Dan incasseert de bank iedere 29e dag van de maand uw termijnbedrag. U ontvangt

Betreft het geen calamiteit? Dan kunt u eerst kijken of u de storing zelf kunt oplossen.

geen facturen voor de betaling van uw termijnbedrag.

kijken. En komt u er toch niet uit? Dan kunt u alsnog contact opnemen met uw

Op www.wkovanengie.nl/storing leggen we precies uit waar u allemaal naar kunt
verhuurder of met ons.

Uw
jaarafrekening in oktober/november. Ieder jaar ontvangt u in dezelfde periode

uw jaarafrekening. Hierop verrekenen wij de betaalde termijnbedragen met uw
daadwerkelijke verbruik.
Uw
meterstanden. De meterstanden voor uw jaarafrekening lezen wij op

afstand uit. U hoeft dus niets te doen. Bij een verhuizing vragen wij u wel uw

Ontdek de wereld van warmte-en-koudeopslag

meterstanden aan ons door te geven. Meer over het aflezen van uw meterstanden,

Benieuwd hoe een wko-installatie precies werkt? Uw tarieven bekijken? Weten

leest u op de projectpagina van uw gebouw.

waar uw meter precies zit? Snel het antwoord vinden op een andere vraag?
Neem dan eens een kijkje op onze website www.wkovanengie.nl.
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