
Generelle betingelser 

For tilmeldingen gælder, at [Boligforeningen] ikke påtager sig noget ansvar i forhold til aftalen mellem el-leverandøren og mig som elkunde. Som Lejer 

hæfter jeg fra overtagelsesdagen for det fulde forbrug på installationen. 

Enhver tvist mellem Lejer og el-leverandør er [Boligforeningen] uvedkommende. Spørgsmål vedr. elaftalen skal rettes direkte til el-leverandøren. 

Behandling af persondata 

Hvor det er påkrævet for at kunne lave en korrekt tilmelding, er [Boligforeningen] berettiget til at videregive mine personlige oplysninger til el-lever-

andøren så som navn, adresse, kontaktoplysninger og CPR-nummer i det omfang, det er nødvendigt for at indgå el-aftalen. 

I tilfælde af videregivelse af oplysninger er jeg som elkunde altid berettiget til at få oplyst, hvad el-leverandøren har registreret om mig, ligesom jeg 

kan få berigtiget eller slettet ukorrekte oplysninger. Det er mit eget ansvar som elkunde at gøre mig bekendt med de regler og vilkår, der gælder som 

elkunde hos el-leverandøren. [Boligforeningen] kan ikke gøres ansvarlig for nogen omkostninger, gebyrer eller tab i forbindelse med valget af el-lever-

andør.

Behandling af CPR-nummer 

Formålet med at indsamle, registrere og behandle CPR-nummer på elkunder er oprettelse af kontraktforhold samt til kreditvurdering. 

Dit CPR-nummer vil blive opbevaret hos Eniig Energi A/S, så længe det er nødvendigt for opfyldelse af ovennævnte formål, hvilket vil være i hele 

leveringsperioden og som regel 1 år efter ophøret heraf.

Vi gør opmærksom på, at vi videregiver dit CPR-nummer til Energinet, jævnfør Eniig Energi A/S leveringsbetingelser og Energinets markedsforskrifter. 

Eniig Energi A/S er forpligtiget til at videregive oplysningerne til andre, herunder det offentlige, hvis det er nødvendigt for at varetage el-leverancen og 

forpligtelserne forbundet hermed, og hvor det er i overensstemmelse med rettigheder og forpligtelser efter lovgivningen i øvrigt.

Nej tak, jeg sørger selv for at tilmelde mig hos en el-leverandør, som jeg selv vælger.

Såfremt jeg ikke tilmelder mig en el-leverandør senest pr. den  , er          berettiget 

til at viderefakturere elregninger vedr. lejemålet direkte til mig som Lejer. 

Jeg er indforstået med, at                 kan opkræve gebyr for håndtering af viderefaktureringer. 

Jeg giver hermed mit samtykke til at                                                             må indsamle og videregive mit CPR-nummer til 

Eniig Energi A/S, og til at Eniig Energi A/S registrerer og behandler mit CPR-nummer, til oprettelse af kontraktforhold samt til 

kreditvurdering. Jeg er opmærksom på, at jeg altid kan tilbagekalde mit samtykke ved at kontakte Eniig Energi A/S på e-mail: 

energi@eniig.dk. 

F U L D M A G T

Jeg [lejer] giver hermed               fuldmagt til at tilmelde mig som elkunde hos Eniig Energi A/S. 

Som udgangspunkt vil jeg blive tilmeldt Eniig Energi A/S’ pulje-el på almindelige  aftalebetingelser og vilkår. Eniig Energi A/S 

fremsender kontrakt vedlagt leveringsbetingelser efter tilmeldingen. Jeg er opmærksom på, at jeg altid kan opsige eller ændre 

min aftale med Eniig Energi A/S efter gældende regler om forbrugeraftaler.  

                               påtager sig intet ansvar for valg af produkt hos den pågældende leverandør.  

I nogle tilfælde kan Eniig Energi A/S afvise en lejer eller kræve sikkerhed som vilkår for aftaleindgåelse. I de tilfælde vil Eniig Energi A/S 

kontakte lejer direkte.

§§§  Ved min underskrift erklærer jeg tillige, at jeg har læst - og at jeg accepterer - nedenstående vilkår: 

FOR LEJER:

Navn:  

Telefon- nr:E-mail:

CPR- nr:

Underskrift: Dato:

FOR LEJER:

Navn:  

Dato:Underskrift:

CPR- nr:
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