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Voorwaarden Welkomstkorting 
 

 Deelname aan deze Welkomstkorting betekent dat je op de hoogte bent en instemt met deze 

voorwaarden. Je kan deze instemming niet herroepen. 

 Door deel te nemen aan deze actie ga je akkoord met de leveringsvoorwaarden van Qurrent. 

 De Welkomstkorting is van toepassing indien bij het aangaan van een leveringsovereenkomst 

voor stroom of stroom en gas gebruik is gemaakt van een kortingsaanbod van Qurrent. 

 De Welkomstkorting geldt alleen voor nieuwe klanten. Voor bestaande klanten gelden 

aanvullende eisen en kunnen op de website van Qurrent (www.Qurrent.nl) gevonden worden. 

 Voor het afnemen van stroom en gas bij Qurrent wordt een korting berekend. Voor het 

afnemen van alleen stroom kan een afwijkende korting of geen korting worden berekend. 

 De Welkomstkorting wordt op je contract kenbaar gemaakt. 

 Het Welkomstkortingbedrag is altijd inclusief btw, tenzij anders vermeld. 

 De Welkomstkorting geldt bij een 1 jaar Prijs Zeker als je tenminste één (1) jaar klant blijft. 

korting wordt éénmalig toegekend. 

 De Welkomstkorting geldt bij een 2 jaar Prijs Zeker als je tenminste één (2) jaar klant blijft. 

korting wordt éénmalig toegekend. 

 De Welkomstkorting geldt bij een 3 jaar Prijs Zeker als je tenminste één (3) jaar klant blijft De 

korting wordt éénmalig toegekend. 

 Het berekenen dan wel toekennen van de korting wordt op de website van Qurrent kenbaar 

gemaakt (bijvoorbeeld per maand of per jaar). 

 De korting heeft altijd een looptijd. Deze looptijd wordt aangegeven op de website van 

Qurrent (www.Qurrent.nl). De looptijd kan afwijken per (actie) product. 

 De korting staat los van de leveringstarieven. 

 Zeg je binnen de afgesproken contractperiode op, dan vervalt je recht op de eenmalige 

korting. Dit geldt ook voor eventuele korting die al verrekend is in het maandbedrag.  

 Heb je op het moment dat wij de jaarnota opstellen een maandbedrag niet betaald, dan 

wordt de korting hiermee verrekend.  

 Qurrent behoudt zich het recht om in specifieke gevallen aanvullende voorwaarden en/of 

eisen te stellen bij het verwerken van de aanvraag tot energielevering.  

 Deze actie is alleen geldig voor kleinverbruikers met een stroomaansluiting tot en met 3x80 

ampère (met een maximaal verbruik van 30.000 kWh per jaar) en met een gasaansluiting tot 

en met 40m3 (n) per uur (met een maximaal verbruik van 10.000 m3 per jaar).  

 De uitleg en toepassing van deze voorwaarden van Qurrent bindend. In situatie waarin de 

voorwaarden van de Welkomstkorting niet voorzien, beslist Qurrent. Deze beslissing is 

bindend. 

 

Toepasselijk recht 

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Qurrent behoudt zich het recht voor de 

actie voortijdig te beëindigen, onderbreken of wijzigen zonder opgave van redenen en zonder 

gehouden te zijn tot vergoeding van schade. De veranderingen gelden dan alleen voor nieuwe 

contracten en niet voor lopende contracten. Deze voorwaarden kunnen op verzoek worden 

nagezonden. 
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