
Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op 
het actieaanbod geldig in de periode vanaf 1 mei 
2018 tot het moment waarop DELTA Comfort B.V. 
de actie beëindigt, en op de overeenkomst voor 
de levering van elektriciteit en/of gas aan klanten 
met huishoudelijk kleinverbruik door DELTA 
Comfort B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de 
Poelendaelesingel 10, 4335 JA Middelburg (verder te 
noemen ‘DELTA’).

De ‘Algemene voorwaarden voor de levering van 
elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017’ en 
de ‘Productvoorwaarden DELTA Groene Stroom 
en/of Gas 1 mei 2018’ zijn van toepassing op de 
leveringsovereenkomst.

In geval van tegenstrijdigheden tussen deze 
actievoorwaarden en de hierboven genoemde 
voorwaarden, prevaleren deze actievoorwaarden. 
DELTA heeft het recht om deze actievoorwaarden 
eenzijdig te wijzigen en/of aan te vullen. In dat geval 
wordt u persoonlijk geïnformeerd.

Actieaanbod 

Het actieaanbod geldt als u elektriciteit en/of gas 
voor huishoudelijke doeleinden afneemt. U heeft 
een aansluiting van maximaal 3 x 80 Ampère voor 
elektriciteit, en een gasmeter van maximaal G25 met 
een maximale doorlaatwaarde van 40 m³ (n) per uur.

Dit actieaanbod geldt als u de laatste 6 maanden voor 
de startdatum van de overeenkomst geen klant bent 
geweest bij DELTA voor elektriciteit en/of gas.

U gaat met DELTA een overeenkomst met vaste 
leveringsprijzen aan voor 1 of 3 jaar vanaf de datum 
dat de levering start. 
 
U kiest ervoor door gebruik te maken van deze actie 
om alle correspondentie van DELTA per e-mail te 
ontvangen. 

U kiest door gebruik te maken van deze actie voor 
betaling via automatische incasso.

Onderdeel van het actieaanbod kan een instapbonus 
zijn. De hoogte van de instapbonus is afhankelijk 
van de gekozen leveringsovereenkomst en uw 
elektriciteits- en gasverbruik. Dit bedrag wordt 
vermeld in de bevestiging van uw aanmelding. Een 
aantal maanden na uw overstap doen wij een controle 
op uw verbruiksgegevens. 

 
Uitbetaling van de instapbonus 
 
U ontvangt het geldbedrag behorend bij de 
instapbonus aan het einde van de contractduur. Bij 
een overeenkomst voor 3 jaar ontvangt u het bedrag in 
drie gelijke delen aan het eind van elk contractjaar. 

Bij een voortijdige beëindiging van de overeenkomst 
heeft DELTA het recht om de instapbonus terug te 
vorderen. 

U heeft geen recht op de (resterende) instapbonus 
als de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd of 
als er op het moment van uitkeren sprake is van een 
betalingsachterstand.
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