GWL, internet en telefonie verhuisservice
Als je naar een nieuwe, andere woning gaat heb je veel om over na te denken. Er komt nogal wat bij
kijken. Naast misschien een verbouwing en de verhuizing zelf is er ook administratief een hoop
“gedoe”. Wij kunnen je daar bij helpen. Bij Vermeulen makelaars bieden wij je een gratis
verhuisservice aan voor jouw gas, water, licht, internet- en telefonieproviders. Dat betekent voor jou
dat je letterlijk met twee telefoontjes deze overstap uit handen geeft en daar zelf geen omkijken
meer naar hebt. Dat is al een hele zorg minder!

Werkwijze
Uw makelaar meldt je aan voor de Enfed Real Estate Services. Dit onafhankelijke bedrijf staat in
contact met alle gas, water, licht, telefoon- en internetproviders en kijkt samen met jou of je huidige
aansluiting nog steeds het beste bij jou en je nieuwe woonsituatie past. Zij gaan als volgt te werk:
-

-

-

-

-

Je krijgt een bevestiging waarin je kunt aangeven wanneer je het beste gebeld wilt worden
voor het regelen van jouw nutsvoorzieningen en tv/internet/telefonie aansluitingen.
Zij bellen je dan voor een korte inventarisatie van jouw huidige situatie en jouw wensen en
zoeken de scherpste aanbiedingen, niet alleen qua prijs, maar ook rekening houdend met
looptijden, voorwaarden, regio, gezinssamenstelling, eventuele afkoopregelingen en het
voorkomen van boetes of onaangename verrassingen bij je jaarafrekening.
Voordat zij jouw voorziening in behandeling nemen vergelijken wij de voorwaarden en
tarieven van bijna alle leveranciers voor jou en ondersteunen zorgvuldig bij jouw
watervoorziening naar je nieuwe adres en de aanvraag voor gas, elektra, TV, internet en/of
telefonie.
Wanneer je akkoord gaat met het aanbod, zorgen zij ervoor dat al jouw aansluitingen op tijd
en correct worden gerealiseerd, zodat jouw woning gereed is om te betrekken. Je hoeft daar
zelf niets voor te doen.
Ook nadat je aansluitingen zijn gerealiseerd, kun je onze service gebruiken in geval er zich
onverhoopt toch een probleem voordoet of indien je nog vragen heeft. Zij staan garant voor
snel en persoonlijk contact.
Jaarlijks zal er gekeken worden of het contract aangepast, gewijzigd, overgezet of zelfs
gestopt moet worden, altijd in overleg met jou als klant.

Interesse?
Is dit helemaal duidelijk en heb je er ook oren naar, dan kun je je via ons aangeven dat je je aan wilt
melden, wij regelen de rest. Zijn er nog vragen, dan antwoorden we die natuurlijk graag. Klik hier
voor het contactformulier of bel met 0481-431859.
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