
De Delta overstapservice
Delta heeft een overstapservice die het overstappen voor u zo eenvoudig mogelijk maakt. Wij 
kunnen ons echter ook voorstellen dat het voor sommigen lastig of niet mogelijk is, om op 
korte termijn over te stappen naar Delta als energiebedrijf. Dit kan bijvoorbeeld doordat u 
uw langlopende contract bij een andere energiemaatschappij niet wilt opzeggen, of dat u als 
ondernemer bij een inkoopcollectief van een ondernemersvereniging bent aangesloten en niet 
zomaar kunt overstappen. Als dit voor u het geval is, willen wij u toch een kans geven om mee te 
doen. Delta heeft u natuurlijk graag als klant om zo samen te werken aan energieneutraliteit, maar 
vindt de realisatie van dit mooie initiatief nóg belangrijker.
 
Daarom heeft Delta samen met het toekomstig bestuur van de coöperatiede twee onderstaande 
mogelijkheden geregeld:
1. Stel u hebt een langlopend contract bij een andere energiemaatschappij, maar u wilt meedoen 

aan dit project en wordt klant van Delta net zoals de andere deelnemers. Delta geeft dit dan 
door aan uw oude leverancier. U krijgt van uw oude leverancier een eindafrekening met een 
eventuele overstapboete (deze boetes zijn wettelijk gemaximaliseerd). Vraag voor dat u overstapt 
eerst bij uw huidige leverancier naar de hoogte van deze boete zodat u niet voor een verrassing 
komt te staan. Afhankelijk van uw contract keuze (1 of 3 jaar vast) ontvangt u van DELTA een 
welkomstbonus die kan oplopen tot € 250,-  

2. Stel u kunt of wilt niet overstappen naar Delta, maar wilt toch meedoen aan het project. In dat 
geval krijgt de Zonne Energie Coöperatie Sluis-Oostburg U.A. i.o. (Belderok) niet meer de jaarlijkse 
coöperatie bijdrage van Delta omdat u geen klant van Delta bent. Ook moet de coöperatie 
dit apart administreren. Om dit te compenseren vraagt de coöperatie u hiervoor € 50,- per 
jaar deelnemersbijdrage. Daarnaast dient u er rekening mee te houden dat u met uw eigen 
energieleverancier afspraken moet maken over de teruggave van de energiebelasting. Het is 
mogelijk dat uw energieleverancier hier niet aan mee wil werken of hier hoge administratiekosten 
voor in rekening wil brengen. Het is dus verstandig om dat vooraf zelf te regelen. Zonne Energie 
Coöperatie Sluis- Oostburg U.A. i.o. ( Belderok) of Delta zijn hiervoor niet verantwoordelijk en 
zullen hier ook niet in bemiddelen.


