
1 Budgetplan
voor stookolie en/of pellets

Gedaan met facturen die in 1 keer moeten worden betaald!

GRATIS 
services van 

ProxiFuel

De termijnbetaling gaat als volgt in z’n werk
·  We bepalen samen de maandelijkse bijdragen op basis van uw jaarverbruik en de stookolieprijs

bij de ondertekening van de overeenkomst.

·  Elk jaar zal het bedrag van deze maandelijkse bijdragen opnieuw worden berekend volgens het 
reële verbruik en de evolutie van de marktprijs.

· Alle betalingen gebeuren automatisch via bankdomiciliëring of een bestendige betalingsopdracht.

Het Budgetplan biedt tal van voordelen
➊ Gedaan met facturen die in 1 keer moeten worden betaald!

➋  Er zijn kosten noch interesten aan het Plan verbonden, u hoeft dus geen fi nanciële lening
af te sluiten.

➌ Geen rompslomp meer met uw energiebudget.

➍ Dit fl exibele plan kan met om het even welk type levering (na oproep of automatisch) worden
gecombineerd.

Hoe kunt u hiervan genieten?
· Vraag de documenten gratis en vrijblijvend aan per telefoon of online via ons aanvraagformulier

op www.proxifuel.be.

· Na ontvangst van uw ondertekende ‘Budgetplan’ zijn er 2 mogelijkheden:

Stookolie Pellets

U hebt onmiddellijk
product nodig

1000L stookolie geleverd, gevraagd voorschot: 75% Voorschot gevraagd op
1e pallet: 150€500L stookolie geleverd, gevraagd voorschot: 100%

U hebt niet onmiddellijk 
product nodig

U kunt reeds geld op de rekening zetten volgens de vastgestelde maandelijkse termijnen

Bel ons

0800 76 000
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2 Automatische levering van
uw stookolie

Val nooit meer zonder stookolie!

De automatische levering gaat als volgt in z’n werk 
·  Ons computersysteem beheert uw voorraad op afstand. Het voorziet de te leveren hoeveelheid

via een berekening die is gebaseerd op uw jaarverbruik en de weerstatistieken.

De automatische levering biedt tal van voordelen
➊  Tijdwinst:

- Wij checken het peil in uw tank en plaatsen de bestelling voor u

➋  U valt nooit meer zonder stookolie:

- Wij verzorgen eerst uw bestellingen

➌  De beste prijs:

- 2 dagen vóór en 2 dagen na uw levering

- De prijs per 2.000L, ongeacht de geleverde hoeveelheid 

➍  Verschillende betalingsmogelijkheden:

- Contant: via factuur

- via het Budgetplan

➎  Gratis uitrusting:

-  Als uw installatie niet van een overloopbeveiliging is voorzien, wordt deze gratis door
ons geplaatst

Hoe kunt u hiervan genieten?
·  Stuur de ondertekende ‘Automatische levering’-overeenkomst samen met uw tankfi che terug en 

zorg ervoor dat u voldoet aan volgende 2 voorwaarden:

- Tankinhoud van minstens 2.000L

- De tank moet altijd toegankelijk zijn, zelfs als u afwezig bent

Bel ons

0800 76 000
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