
U bent belangrijk voor DELTA. Daarom werken wij voortdurend aan 
de kwaliteit van onze dienstverlening en de klantvriendelijkheid 
van onze medewerkers. DELTA hee� , naast de Algemene 
Leveringsvoorwaarden, een aantal kwaliteitscriteria opgesteld. 
Hiermee weet u precies wat u van ons mag verwachten.

Welke afspraken maken wij met u?

Kwaliteitscriteria 
van DELTA

1. Afspraak is afspraak
Op uw vraag of verzoek krijgt u binnen 2 werkdagen
antwoord. Op uw klacht krijgt u uiterlijk binnen
10 werkdagen een reactie.

2. Telefonische bereikbaarheid
DELTA streeft  er naar u binnen 30 seconden te woord te 
staan.

3. Nota’s
Zowel de jaarnota als eindnota ontvangt u zo snel moge-
lijk, uiterlijk binnen 8 respectievelijk 6 weken, nadat de 
meterstanden zijn opgenomen.

4. Klanttevredenheid
DELTA streeft  naar een klanttevredenheid van 
minimaal 75 %.
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Kwaliteitscriteria van DELTA

U bent belangrijk voor DELTA. Daarom werken wij 
voortdurend aan de kwaliteit van onze dienstverlening 
en de klantvriendelijkheid van onze medewerkers. 
DELTA heeft, naast de Algemene 
Leveringsvoorwaarden, een aantal kwaliteitscriteria 
opgesteld. Hiermee weet u precies wat u van ons mag 
verwachten.

Afspraak is afspraak

Op uw vraag of verzoek krijgt u binnen 2 werkdagen 
antwoord. Op uw klacht krijgt u uiterlijk binnen 
10 werkdagen een inhoudelijke reactie.

Soms is het voor ons niet mogelijk om binnen 
10 werkdagen inhoudelijk te reageren. Wanneer wij 
meer tijd nodig hebben, laten we u binnen 
5 werkdagen weten wanneer u van ons een reactie 
kunt verwachten.

Zorg er altijd voor dat de juiste adresgegevens bij 
DELTA bekend zijn. Dit bespoedigt het afhandelen van 
vragen, verzoeken en klachten.

Telefonische bereikbaarheid

DELTA streeft er naar u binnen 30 seconden te woord 
te staan.

Bij extreme drukte, telefoonstoringen of calamiteiten 
kan het zijn dat DELTA minder goed bereikbaar is. 
In het geval van calamiteiten, treden speciaal 
ontwikkelde calamiteitenplannen in werking. 
De informatievoorziening vindt dan plaats via Omroep 
Zeeland.

Nota

Zowel de jaarnota als eindnota ontvangt u zo snel 
mogelijk, uiterlijk binnen 8 weken resp. 6 weken nadat 
de meterstanden zijn opgenomen.

U ontvangt van DELTA één nota waarop de meeste 
producten en diensten die u afneemt staan 
aangegeven. Voor de afname van deze producten en 

diensten betaalt u maandelijks een voorschot, het
termijnbedrag. Eens per jaar ontvangt u een jaarnota: 
een duidelijk en compleet overzicht van alle kosten 
voor de aan u geleverde producten en diensten. Wij 
nemen contact op met u voor de meterstanden.

Als u tussentijds verhuist of wisselt van energie-
leverancier, ontvangt u, nadat de meterstanden bij 
ons binnen zijn, zo snel mogelijk een eindota van ons.

Klanttevredenheid

DELTA streeft naar een klanttevredenheid van 
minimaal 75%.

Ieder half jaar meet DELTA de klanttevredenheid onder 
zijn klanten. Een extern bureau voert dit onderzoek uit. 
Ook maakt DELTA regelmatig gebruik van klanten-
panels om de mening van de klant te peilen. U bent 
belangrijk voor DELTA en uw mening doet er toe.

Levering, netwerk en digitale diensten

De kwaliteitscriteria die DELTA heeft opgesteld,hebben 
betrekking op de levering van energie door DELTA 
Comfort aan kleinverbruikers. 
Uw netbeheerder is verantwoordelijk voor het 
transport van deze diensten, in Zeeland is dit 
Enduris B.V. De netbeheerder heeft eigen afspraken 
over storingen en werkzaamheden. Voor meer 
informatie over het transport kijkt u op de website van 
uw netbeheerder.

Digitale diensten als internet en telefonie worden 
verzorgd door ZeelandNet, dochteronderneming van 
DELTA. 
Kijk voor meer informatie op www.zeelandnet.nl.

De Klantenservice van DELTA is van maandag tot en 
met vrijdag van 08.00 tot 21.00 uur en op zaterdag 
van 09.00 tot 13.00 uur bereikbaar via het gratis 
telefoonnummer 0800 - 51 50.

Regel nu uw DELTA-zaken online via 
www.DELTA.nl/mijn DELTA


