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Volmacht  
De ondergetekende, 

De heer/mevrouw: [Ingevuld in formulier] 

Woonachtig te: [Ingevuld NAW in formulier] 

Hierna: “Klant” 

verklaart hierbij een volmacht te geven WeSwitch B.V., gevestigd te 3016 DH Rotterdam, 
ingeschreven bij de KVK onder het nummer 77405188, uiteindelijk vertegenwoordigd door de 
Natuurlijke Personen Yannick Marvin Sinke & Mark Bernard Gerard Kalse, hierna “WeSwitch”, om in 
naam en voor rekening van de Klant volgende handelingen te verrichten: 
 
Service-handeling (hoofdactiviteit WeSwitch): 

• Het voor onbepaalde tijd sluiten en opzeggen van Contract(en) met Leverancier(s) voor 
stroom en/of gas om een besparing mogelijk te maken voor de Klant; 

• het regelen en bevestigen van een automatische betalingsmethode bij de Leverancier waar 
het Contract wordt afgesloten; 

• het geven van een mandaat aan de Leveranciers voor het raadplegen van het Contract Einde 
Register (hierna: “CER”) en Contract Aansluitingenregister (hierna: “C-AR”); 

Support-handeling ten behoeve van ondersteuning van de Klant: 

• het opvragen van informatie over het lopende Contract van de Klant bij de Leverancier 
tijdens de duur van deze volmacht (zoals bijvoorbeeld geldende prijzen of 
contractvoorwaarden); 

• elke andere actie nodig om de WeSwitch Service, zoals beschreven in de Algemene 
Voorwaarden, afgesproken met de Klant mogelijk te maken. 

Hiertoe mogen alle inlichtingen bij derde personen en instellingen genomen worden, zoals het CER & 
C-AR en alle noodzakelijke documenten ondertekend worden door WeSwitch met als doel om de 
Service te verlenen en de Klant te ontzorgen. 

Het is WeSwitch toegestaan om huidige volmacht aan derden over te dragen via een bijzondere 
volmacht.  

Deze volmacht geldt voor dezelfde termijn als de Overeenkomst die met WeSwitch gesloten wordt 
op het moment van aanmelding. Ze kan door de Klant schriftelijk en onmiddellijk worden herroepen 
via e-mail aan info@weswitch.nl. De herroeping van de volmacht geldt tevens als opzegging van de 
Overeenkomst met WeSwitch en heeft verwijdering van account tot gevolg zoals omschreven in de 
Algemene Voorwaarden. Alle handelingen verricht door WeSwitch voordat de herroeping uitwerking 
heeft worden door de herroeping niet aangetast. 

Op deze volmacht is Nederlands Recht van toepassing en is onderworpen aan de Algemene 
Voorwaarden van WeSwitch. 

Voor de uitgebreide Definities verwijzen wij naar artikel 1 van de Algemene Voorwaarden. 
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Aldus opgemaakt in tweevoud te Rotterdam op [Inzenddatum van aanmeldformulier Klant] 

 

De volmachtgever 

 
... 

 

Heeft deze volmacht online aanvaard 
op www.weswitch.nl/uw-switch  

 
De volmachtdrager die aanvaardt 

 

 
 
 
WeSwitch B.V. 
uiteindelijk vertegenwoordigd door 
de Natuurlijke Personen 
Yannick Marvin Sinke & Mark 
Bernard Gerard Kalse 
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