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Formulier medische verklaring bij afsluiten energie  
 
Als gevolg van geconstateerde energiefraude op uw adres, is/wordt het energietransport naar uw adres stopgezet.  

Slechts in levensbedreigende situaties zullen we het energietransport naar uw adres hervatten/niet stopzetten. Hiervoor is 

onderstaande medische verklaring nodig van een arts. Dit mag niet uw eigen huisarts of behandelend specialist zijn.  

 

In deel 1 van de verklaring vult u uw eigen gegevens in. In deel 2 vult de arts de verklaring in.  

 

Deel 1: Gegevens contractant/aanvrager 

Klantgegevens 

Naam/voorletters…………………………………………… Geboortedatum:………………………………………………………..  

Klantnummer:……..………………………………………... Geslacht: Man/Vrouw 1)  

Telefoonnummer:…...……………………………………… E-mailadres:……………………………………………………………. 

Energiecontract afgesloten: ja/nee *…………………….. Naam energieleverancier: ……………………………………..…….. 

*) Indien beschikbaar graag een kopie van uw aanmelding bij de leverancier of een kopie van het energiecontract bijvoegen 

 

 

Gegevens leveringsadres  

Straat:……………………………………………………….. Huisnummer:…………………………………………………………..  

Postcode:…………………………………………………… Woonplaats:……………………………………………………………  

 

 

Gegevens (mede)bewoner  

(Alleen in te vullen indien het medisch risico te groot is voor een andere persoon dan de contractant op dit leveringsadres)  

Voeg een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie bij, waaruit blijkt dat onderstaande persoon op dit adres woont. 

 

Naam/voorletters………………………………………….. Geboortedatum:………………………………………………………..  

Geslacht: Man/Vrouw 1)  

Telefoonnummer...………………………………………… E-mailadres:…………………………………………………………….  

 

 

Akkoordverklaring  

De heer/mevrouw ……………………………………………… geeft toestemming aan de hierna vermelde arts om informatie te 

verstrekken over zijn/haar medische gegevens aan Liander Energiefraude:  

 

Ondertekening contractant     Ondertekening andere bewoner dan contractant 

Datum: ………………………..    Datum: ………………………..  

Plaats: ………………………..     Plaats: ………………………..  

Naam: ………………………..     Naam: ………………………..  

Handtekening:      Handtekening:  

 

 

 

1). Doorhalen wat niet van toepassing is.  
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Deel 2: Verklaring van de onafhankelijk arts, niet-zijnde de behandelend arts 

Op dit moment is de hiervoor genoemde persoon afgesloten van energie of de energietoevoer zal op korte termijn worden 

stopgezet. Deze persoon is van mening dat dit medisch gezien onverantwoord is.  

Om tot een goede afweging te komen, verzoeken wij u het navolgende deel in te vullen. 

 

Is of ontstaat er voor deze persoon een levensbedreigende situatie als er geen energietoevoer is ? 

0 ja 

0 nee 

 

In verband met welke medische indicatie vormt het stopzetten van energie een levensbedreigende situatie? 

Toelichting:  

 

 

 

Wilt u hieronder concreet aangeven welke energievoorziening/apparatuur voor deze persoon wegens bovenstaande indicatie 

strikt noodzakelijk is? 

Toelichting: 

 

 

 

Wat is de verwachte duur van de medische beperking?  

Toelichting:  

 

 

 

Gegevens arts:  

Naam arts……………………………………………………… Straat:………….………………………………………………………..  

Huisnummer:...……………………………………………......  Postcode………………:………….……………………………………  

Woonplaats:…………………………………………………… Telefoonnummer……………………………………………………….  

AGB-Code:………….………………………………………….  

Telefoonnummer…………………………………………….... Datum:……………………………………………………….  

 

Aldus naar waarheid ingevuld, 

Handtekening en stempel arts:   

 

 

 

Dit formulier kunt u opsturen e-mailen naar Liander Energiefraude:  

Postadres: Liander Energiefraude-bestrijding, PAC: 2PB5520, Postbus 50, 6920 AB Duiven  
E-mail:  energiefraude@liander.nl 
 
Alleen een volledig ingevuld formulier wordt in behandeling genomen. Uw aanvraag wordt met voorrang behandeld.  
Op basis van de ingevulde gegevens op dit formulier bepaalt Liander of de toevoer van energie wordt hervat/gehandhaafd.  
Is dat inderdaad het geval, dan streven wij ernaar om de heraansluiting – als uitsluitend de meter is verwijderd – binnen twee werkdagen te 
realiseren. Verdere voorwaarden voor het aangesloten worden/blijven: 
1. Er is een geldig contract met een energieleverancier voor het leveringsadres 
2. De betalingsverplichting dan wel betalingsregeling wordt stipt nagekomen. 
Gebeurt dit niet, dan zal Liander alsnog gebruik maken van haar bevoegdheid de aansluiting geheel of gedeeltelijk weg te nemen of te 
deactiveren. Indien in dat geval geen toegang wordt verleend tot de meetinrichting zal Liander overgaan tot afsluiting in de straat.  
Alle (extra) kosten, welke dan gemaakt moeten worden voor het geheel of gedeeltelijk wegnemen of deactiveren van de aansluiting, komen 
dan eveneens voor rekening en risico van degene die aansprakelijk is gesteld voor de schade.  
Op dat moment vervalt de mogelijkheid om nogmaals een medische verklaring in te dienen.  
Heraansluiting vindt in die situatie niet eerder plaats dan nadat alle vorderingen geheel zijn betaald. 
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