
Van huis naar e-home
Zorgeloos genieten van een duurzaam
energiesysteem met THE FCTR E

Contract [Client.FirstName] [Client.LastName]



Elektrisch, ef�ciënt en comfortabel

Beste [Client.FirstName] , 

Met dit document teken je b� THE FCTR E voor een energie systeem inclusief 

installatie. Als toekomstig MEMBER willen we je goed informeren. B�gevoegd 

geven we antwoord op veelgestelde vragen over THE FCTR E en het 

membership.

Uiteraard wil ik u alvast van harte welkom heten als MEMBER van THE FCTR E. 

Met vriendel�ke groet,

[Deal.Owner.Name]

www.thefctre.com        Slim bezit van jouw e-home 

https://www.thefctre.com/


Klant Contract
Eengezinswoning - voorbeeld bouwnummer 1

Contactgegevens
Naam
Telefoonnummer
E-mail
Geboortedatum
IBAN

Woninggegevens
Straat + huisnummer
Postcode + woonplaats

[Person.Name] 
[Person.Phone]
[Person.Email]

[Deal.Straat] [Deal.Huisnr]
[Deal.Postcode] [Deal.City] 

Klantnummer: 2020[Person.ID]  
Offertenummer:2020[Deal.ID] 
Offertedatum:Nov 17, 2020 
 
THE FCTR E 
Gedempt Hamerkanaal 31 
1021 KL Amsterdam 
+31 (0)20 215 9303 
 
Contactpersoon: [Deal.Owner.Name]

Apparatuur & installatie

All-in Membership  inclusief BTW

Service Membership
Service onderhoud, monitoring en verlengde product garantie

1 €30,00

Huur ITHO warmtepomp met 200L boiler
Volledig draaiend e-home systeem

1 €68,00

Maandel�ks €98,00
 
Koopoptie
Warmtepomp inclusief volledige installatie turn key opgeleverd                                                                                                    €8.544,- inclusief BTW

Kruis het vinkje hieronder aan wanneer je de installatie wilt kopen. Het huur komt te vervallen. Je ontvangt na de oplevering van de 
installatie aan u in jouw nieuwe woning een factuur. Het service membership van €30,- is de eerste 12 maanden verplicht. In deze 
periode monitoren we de e�ciëntie van de pomp, proefdraaien we voor het winterseizoen en plegen preventief onderhoud waar nodig. 
Het membership is daarna maandel�ks opzegbaar.

Ik wil het systeem graag direct aanschaffen



Akkoordverklaring

Door het ondertekenen van deze offerte aanvaardt u de inhoud daarvan en verklaart u in het b�zonder dat: u (mede-)eigenaar/koper 
bent van de beschreven Woning; u akkoord gaat met de plaatsing van de hierboven beschreven Apparatuur op respectievel�k in de 
Woning; u instemt met toepassel�kheid van de Algemene Voorwaarden zoals b�gesloten en met de inhoud daarvan akkoord gaat (zie 
ook www.thefctre.com); de gegevens die u omtrent uw identiteit en over de Woning aan THE FCTR E heeft verstrekt juist en volledig 
z�n; u akkoord gaat met het uitlezen van de gegevens van uw elektriciteitsmeter.

Of je nu kiest voor lease of koop, het plaatsen van zonnepanelen kan invloed hebben op jouw opstalverzekering. W� adviseren je 
daarom om de plaatsing van zonnepanelen alt�d te melden b� jouw verzekeraar. 

SEPA Machtiging

Door ondertekening van dit Membership Contract geeft u toestemming aan THE FCTR E, e-home B.V. met Incassant-ID 
NL33ZZZ699394030000 om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het Membership bedrag voor de Installaties 
van uw rekening af te schr�ven. Als u het niet eens bent met een afschr�ving kunt u deze laten terugboeken. U moet hierover binnen 
acht weken contact opnemen met uw bank. In geval van de koopoptie wordt dit bedrag gefactureerd via het bouwbedr�f.

Ter ondertekening

Plaats:

Naam :[Person.Name]

Handtekening:

Datum:

Naam mede-eigenaar:

Handtekening:



Akkoord monitoring

Ik [Person.Name], e-home adres [Deal.Straat] [Deal.Huisnr], [Deal.Postcode] [Deal.City], geef hierb� akkoord aan THE FCTR E BV voor 
het verzamelen en verwerken van de monitoring gegevens verkregen via een slimme meter. 
 
Voor het verzamelen en verwerken van:
- Monitorgegevens met betrekking tot de warmtepomp;
- Monitoringsgegevens met betrekking tot de slimme meter (alleen als je een slimme meter aansluit op dit systeem).*

Zoals omschreven in onze Privacy Policy: e-home gebruikt THE FCTR E deze gegevens om:
- te controleren of de Apparatuur naar behoren werkt en te zien of er onderhoud of reparaties nodig z�n;
- het energieverbruik in jouw woning te meten, analyseren en om te zetten in maatregelen die het energieverbruik en 
de netwerkbelasting verlagen;
- een monitorrapport per kwartaal op te stellen, waarin j� inzicht kr�gt in jouw verbruik. Dit is onderdeel van het Service Membership.

Meer informatie is hier te vinden.  
 
Deze toestemming is onlosmakel�k verbonden met jouw Membership. 

Je kunt jouw toestemming alt�d weer intrekken. Voor lease en koop is dit verschillend. Dit is na te lezen in de Algemene Voorwaarden. 
W� zullen vanaf dat moment geen monitor gegevens meer van jou verwerken. Dit betekent automatisch dat je jouw Membership 
beëindigd, omdat w� de Apparatuur zonder deze monitor gegevens niet kunnen monitoren en onderhouden. Voor het beëindigen van 
jouw Membership worden de in de Algemene voorwaarden genoemde term�nen gehanteerd. 
 
* Hiervoor ontvang je per mail een activeringslink van Enelogic. We vragen je deze aanmelding te activeren en het nummer van je 
slimme meter in te vullen.

Ter ondertekening

Plaats:

Naam :[Person.Name]

Handtekening:

https://www.thefctre.com/nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/THE-FCTR-E-Privacy-Policy-e-home-FINAL.pdf
https://www.thefctre.com/nl/wp-content/uploads/sites/2/2019/05/20190522-Algemene-Voorwaarden-Huur-en-Koop-FINAL.pdf


Heb je nog vragen?

Via www.thefctre.com/nl/member

vind je alle praktische en technische

zaken, zoals handleidingen van de apps,

de handleidingen van de warmtepomp en 

de handleiding van de omvormers. Ook 

vind je hier tips voor gebruik.

THE FCTR EG
Gedempt Hamerkanaal 31
1021 KL Amsterdam

+31 20 215 9303
info@thefctre.com
www.thefctre.com


