Contact:
Rivium 4e straat 3
2909 LJ Capelle aan den IJssel
+31 (0)10-8701598
www.utility-provider.nl
@ Utility-provider
facebook.com/utilityprovider

Utility Provider
feliciteert u graag met uw nieuwe woning!
In samenwerking met uw makelaar regelt
Utility Provider alle nutsvoorzieningen.
Ruime keuze uit de beste leveranciers in Nederland!

Wie zijn wij:
Utility Provider is in een aantal jaren uitgegroeid tot het grootste
intermediair voor Energie, Telecom, Verzekeringen en Mobiel. In
samenwerking met >800 vastgoedpartijen in UK, BE en NL worden
consumenten voorzien van onafhankelijk advies omtrent alle
mogelijkheden in de markt. Vervolgens neemt Utility Provider alle
administratieve zorgen uit handen door de verschillende contracten
te faciliteren bij de leveranciers naar keuze. Het team van 35
personeelsleden staat tevens iedere dag voor u klaar om u van dienst
te zijn met eventuele service vragen.
Utility Provider heeft directe aanstellingen bij energieleveranciers
zoals o.a. Essent, Nuon, Energiedirect, Greenchoice en Nederlandse
Energie Maatschappij (NLE) waardoor u zelf niet met deze partijen
in contact hoeft te komen. Daarnaast behoren telecomaanbieders
zoals Ziggo, KPN, Telfort en XS4ALL ook tot onze dealers. Kortom u
kunt bij ons alle kanten op!

Werkwijze Utility Provider:
Utility Provider is een jong en innovatief bedrijf dat kwaliteit en
persoonlijkheid hoog in het vaandel heeft staan. Onze medewerkers
zoeken samen met u naar de leveranciers die op basis van uw
persoonlijke situatie het best bij u passen. Denk daarbij aan zaken
als tarieven, tijdelijke promoties, levering en voorwaarden maar
ook klantenservice die een rol kunnen spelen bij uw keuze. Tevens
brengen wij voor u in kaart wat de mogelijkheden zijn met uw
(eventuele) bestaande contracten bij nutsbedrijven.

Ons deskundig personeel legt u graag uit wat de mogelijkheden
zijn voor uw adres, en wat de vervolgstappen zijn in het
aanvraagproces. Kortom, Utility Provider regelt alles voor u!
Wat levert het op voor u?
 Probleemloos al uw contracten regelen door middel van één telefoontje
 Onafhankelijk en persoonlijk advies
 Altijd het beste aanbod op basis van uw persoonlijke situatie
 Nooit meer lange wachttijden bij leveranciers
 Kenniscentrum omtrent service- en gebruiksvragen
Utility Provider neemt kosteloos al uw zorgen uit handen, deze aanvullende service
wordt u aangeboden door uw vastgoedpartner.

