
Verkooppunten
Pagabon tegoed
Uw Pagabon tegoed koopt u al vanaf 
USD 10,00 bij:

• WEB hoofdkantoor
  Kaya Gresia z/n in Playa, Kralendijk
  Openingstijden: op werkdagen 
  van 08:00 - 11:45 uur en 13:00 - 15:00 uur. 
  In de eerste en laatste week van de maand 
  ook tussen de middag.

• WEB kantoor,
  Kaya Rincon 73 in Rincon
  Openingstijden: iedere eerste en laatste 
  week van de maand op werkdagen 
  van 08:00 - 11:45 uur en 13:00 - 15:00 uur.

• Tankstation Gas Ekspres N.V.
  Kaya Neerlandia 32
  Openingstijden: maandag t/m zaterdag 
  07:00 - 22:00 uur en zondag 08:00 - 20:00 uur.

• Van den Tweel Supermarket
  Kaya Industria 39
  Openingstijden: maandag t/m zondag 
  08:00 - 20:00 uur.

Tip: 
Zorg dat u het nummer van uw Pagabon meter 
bij u hebt als u nieuw tegoed wilt kopen!

WIJ ZIJN U GRAAG VAN DIENST! 
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PAGABON
Prepaid elektriciteit: 
makkelijk en voordelig!



Voordelen 
van Pagabon
• u kunt uw stroomverbruik veel   
  beter beheersen;
• u beslist zelf hoeveel elektriciteit u wilt 
  verbruiken en inkopen;
• u gaat veel bewuster om met elektriciteit;
• u gaat zelfs opletten waar u in en rondom het 
  huis kunt besparen - zie ook onze folder ‘Besparen’;
• u ontvangt geen energierekening meer; dus 
geen verrassing aan het eind van de maand en
• u voorkomt achterstallige betalingen en de 
gevolgen daarvan.

Pagabon meters
WEB heeft momenteel twee modellen Pagabon 
meters: Model A: systeem met voedingskabel 
(dit is een ouder model)
Model B: systeem met een draadloze bediening.

Klanten die vóór november 2013 een Pagabon 
systeem hebben aangevraagd, maken gebruik van 
Model A. Sinds november 2013 ontvangen nieuwe 
klanten van het Pagabon systeem Model B. 

Aanvraag Pagabon
Voor de aanvraag van het Pagabon systeem maakt 
het verschil of er wel of geen elektriciteitsaanslui-
ting is. Hebt u een tijdelijke aansluiting voor elektri-
citeit, dan kunt u nog geen aanvraag indienen.

U hebt geen elektriciteitsaansluiting
Voor de aanvraag van Pagabon moet u de volgende 
documenten overleggen: 
• een kadastrale tekening (situatietekening);
• een geldig legitimatiebewijs met een goed zicht
  bare foto;
• een keuringskaart* voor de definitieve aansluiting 
  van elektra.

* De keuring, het invullen en ondertekenen van de 
keuringskaart, moeten door een erkend installateur 
worden gedaan. De keuringskaart is verkrijgbaar bij 
de erkend installateur.

Bent u niet de eigenaar van het perceel? Dan moet 
u een ondertekende machtiging (niet ouder dan 6 
maanden) en een kopie legitimatiebewijs van de 
eigenaar overhandigen.

Huurt u een woning van Fundashon Cas Bonairiano 
(FCB)? Zorg dan dat u een door FCB gestempelde 
brief kunt inleveren. 

U hebt een elektriciteitsaansluiting
Wij verzoeken u de aanvraag van het Pagabon 
systeem bij ons te melden en de volgende 
documenten te overleggen:

• een ‘schriftelijke inzage’ van het Kadaster;
• een geldig legitimatiebewijs met een goed 
  zichtbare foto;
• de meternummers.

Bent u niet de eigenaar van het perceel? 
Dan moet u een ondertekende machtiging 
(niet ouder dan 6 maanden) en een kopie legiti-
matiebewijs van de eigenaar overhandigen.

Verwerking van uw aanvraag
Zodra de aanvraag compleet is met alle vereiste 
documenten, maken wij een afspraak met u 
om de situatie ter plekke te beoordelen. 
Als er civiele werkzaamheden (graafwerk) nodig 
zijn voor een definitieve aansluiting, kan de 
procedure langere tijd in beslag nemen. 

Zodra u de aansluitkosten hebt betaald, maken 
wij een afspraak met u om de Pagabon meter 
te installeren. Na de installatie activeert de 
afdeling Klantenservice het systeem. 
U ontvangt dan ook de Pagabon instructiekaart 
waarop u uw meternummer kunt noteren. 
Op het gekochte elektriciteitstegoed 
kunt u uw meternummer en 
klantnummer lezen.

Wilt u uw stroomverbruik beter in 
de hand houden? Dan is ons prepaid 
systeem een uitkomst! Het zoge-
heten Pagabon systeem 
van WEB is makkelijk 
in gebruik en biedt 
zeer veel voordelen.

PAGABON


