
Regel zelf uw energiezaken via MijnENGIE
Via uw persoonlijke pagina in MijnENGIE regelt u al uw energiezaken.

Altijd uw overeenkomst bij de hand.

24 uur per dag, 7 dagen per week inzicht in uw verbruik.

Eenvoudig uw gegevens of termijnbedrag aanpassen.

Altijd en overal inzicht met de ENGIE-app
Met de ENGIE-app weet u precies hoeveel energie u verbruikt. 

Duidelijke grafi eken die het energieverbruik weergeven. 

Slimmer meter? Dan zelfs inzicht in het verbruik per uur. 

Eenvoudig uw termijnbedrag aanpassen. 

Antwoord op elke vraag bij onze klantenservice
Heeft u vragen? Voor veel onderwerpen kunt u 24/7 terecht op onze website 

engie-energie.nl/klantenservice. Onze virtuele assistent geeft antwoord. 

Wij helpen u graag verder!

Zelf de regie
Zelf aan de slagAan de slag met ENGIE

Op onze energie kunt u rekenen



Bijdragen aan een schonere wereld? Samen gaan wij de

uitdaging aan. Hoe en waarmee u het best kunt beginnen,

is voor iedereen en in elke situatie anders. Wij begrijpen dat. 

Daarom geven wij advies over energie. Of u nu kiest voor 

zon, wind, water of biomassa, al onze energie is honderd 

procent groen. U maakt bij ons uw eigen keuzes en krijgt 

optimaal inzicht, waardoor u zelf de regie heeft over zowel 

opwekken als besparen. Zo dragen wij samen op een 

positieve manier bij aan een schonere wereld. 

Met positieve energie 
naar een schonere wereld

134.000
huishoudens in  
Nederland rijden al  
met een elektrische auto

Ontdek de mogelijkheden op
www.engie-energie.nl/laadpaal

Geld besparen 
met zonnepanelen? 
Wij geven  
graag advies! 

Met zonnepanelen haalt u groene stroom  

in huis én bespaart u gemiddeld € 700  

per jaar op uw energierekening.  

En wilt u hier nog meer uithalen dan kunt  

u de zonne-energie die u opwekt, ook 

delen met andere ENGIE klanten. Al meer 

dan 650 huishoudens en bedrijven delen 

hun opgewekte energie.

Wij geven graag advies over 

zonnepanelen. Meer weten? Kijk op 

www.engie-energie.nl/zonnepanelen.

ENGIE plant bomen

Volop energie thuis, 
volop energie onderweg 

Namens onze klanten doen we een donatie 

aan Trees for All. Zij planten hiermee bomen, 

in Nederland en wereldwijd. Een deel van de 

bomen planten we samen met ENGIE klanten 

tijdens de ENGIE boomplantdag.


