HOE VERKRIJGT MEN DE ENERGIEVERBRUIKSGEGEVENS VAN SIBELGA?

I. Indien u een begunstigde van het NRClick-programma bent1
De historiek van de verbruiksgegevens is beschikbaar in de tool NRClick Scan en u kan de gegevens
exporteren in csv-formaat.

II. Indien u geen begunstigde van het NRClick-programma bent
Uw aanvraag moet via elektronische weg worden verstuurd naar verbruik@sibelga.be
met vermelding van:




de gegevens van de organisatie die u vertegenwoordigt;
de lijst van de EAN-codes waarvoor u de historiek van het verbruik wil ontvangen (lijst in Excelformaat);
de betrokken periode (van dd/mm/jjjj tot dd/mm/jjjj – maximaal 3 jaar).

OPGELET: Indien u NIET de houder van de leveringscontracten bent:


Voor elk gebouw dat meerdere afzonderlijke EAN-codes omvat, kan Sibelga u het
geconsolideerde/gezamenlijke verbruik van het gebouw bezorgen, zonder details per leveringspunt.
De individuele mandaten van de betrokken klanten zijn dan niet vereist.



Indien u de verbruiksgegevens van een afzonderlijk toegangspunt wil verkrijgen: u kan een door de
betrokken klant behoorlijk ingevuld en ondertekend mandaat bezorgen dat Sibelga toelaat u de
verbruiksgegevens te bezorgen. Zie model bezorgd door Sibelga
(Sibelga_Mandaat_Opvragen_Meetgegevens_Gas_Elek).



Deze dienst van Sibelga is gratis indien er niet meer dan drie historieken per jaar worden verstuurd.
U kan enkel de gegevens van de drie jongste verbruiksjaren bekomen.

Gemeenten, OCMW, politiezones, ION, gewestelijke overheden, intercommunales
Meer informatie op www.nrclick.be
1

MANDAAT VOOR HET COMMUNICEREN VAN DE GEBRUIKSGEGEVENS
VAN ELEKTRICITEIT EN / OF VAN GAS

Aan de hand van dit formulier, machtig ik …………….………………………………………….…………..…… om de historiek van mijn
gebruiksgegevens bij de distributienetbeheerder (Sibelga) aan te vragen en te bekomen.

BEDRIJF : ......................................................................................................................................................................
NAAM : ........................................................................................................................................................................
FUNCTIE : ....................................................................................................................................................................

EAN-CODES : ( indien de aanvraag meerdere codes betreft, een excel bestand toevoegen)
Elektriciteit : ...........................................................................................................................................................
Gas : ........................................................................................................................................................................

PERIODE (*) : van ..................................................................

tot .........................................................................

UITERSTE VERVALDATUM VAN HET MANDAAT : 1 jaar vanaf zijn ondertekening

DATUM: .......................................................................

HANDTEKENING : .......................................................

(*) Maximum de 3 laatste verbruiksjaren
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