
Actievoorwaarden

Deze actie
1. Deze actie wordt georganiseerd door Eneco Consumenten

B.V. (hierna: ‘Eneco’, ‘we’ of ‘wij’).

2. Bij deze actie krijgt u een speciaal actietarief bij een

contract voor Eneco HollandseWind® Garantieprijs 1 jaar

en Eneco EcoGas® Garantieprijs 1 jaar. Ook krijgt u een

eenmalige korting.

3. Het actietarief en de eenmalige korting gelden alleen als u

Eneco HollandseWind® Garantieprijs 1 jaar in combinatie

met Eneco EcoGas® Garantieprijs 1 jaar afneemt.

4. Deze actie geldt alleen voor consumenten die zich zowel

voor stroom als gas aanmelden bij Eneco:

- Via een deelnemende prijsvergelijkingssite

- Bellen met Eneco

5. U kunt zich aanmelden voor deze actie vanaf 24 oktober 2017

en zolang de voorraad strekt.

6. Deze actie geldt niet in combinatie met andere

aanbiedingen en/of acties van Eneco.

7. In de volgende gevallen kunt u geen gebruik maken van dit

aanbod:

a. Als u niet in Nederland woont.

b. Als u jonger bent dan 18 jaar en geen schriftelijke

toestemming heeft van een ouder of wettelijke

vertegenwoordiger.

c. Als u onderdeel uitmaakt van een collectief van klanten.

d. Als u de energie niet aanvraagt voor huishoudelijk

gebruik.

8. Als u zich voor deze actie heeft aangemeld, dan kunt u dit

contract binnen 14 dagen na ontvangst van het contract

kosteloos annuleren.

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Eenmalige korting
9. De korting is eenmalig. Indien u voor het einde van de

(vaste) looptijd van een jaar, het contract opzegt, vervalt

het recht op de eenmalige korting. Als u het contract voor

stroom en/of gas binnen een jaar opzegt, betaalt u aan

ons een compensatie als u de korting al heeft ontvangen.

U betaalt hiervoor de reële waarde van de ontvangen

korting met een maximum van € 100 (€ 50 per

energieproduct).

10. Wij verrekenen de korting op uw jaarnota. Indien u een

betalingsachterstand heeft opgelopen of als u moet

bijbetalen op uw jaarnota, dan verrekenen we dit bedrag

met de eenmalige korting.

11. De hoogte van de eenmalige korting is afhankelijk van

het door u ingeschatte verbruik van stroom en gas bij uw

aanmelding. Als uw historische jaarverbruik en uw

daadwerkelijke verbruik behoorlijk afwijken van uw zelf

ingeschatte verbruik dan kan dit gevolgen hebben voor

de hoogte van de eenmalige korting op uw jaarnota.

12. De hoogte van de eenmalige korting op de

prijsvergelijkingssite kan per dag wijzigen. Eneco kan de

eenmalige korting niet meer aanpassen nadat u zich heeft

aangemeld, tenzij uw inschatting behoorlijk afwijkt van uw

daadwerkelijke verbruik. De hoogte van de eenmalige

korting bevestigen wij aan u in de bevestigingsmail die u

ontvangt van de prijsvergelijker.

Overige afspraken bij deze actie
13. Als u van het actieaanbod gebruikmaakt, dan gaat u

akkoord met deze voorwaarden.

14. Eneco mag de actievoorwaarden altijd wijzigen. Dit heeft

geen gevolgen voor uw contract als u zich al eerder heeft

aangemeld en aan deze actievoorwaarden voldoet. Als we

de voorwaarden wijzigen, dan plaatsen we de vernieuwde

voorwaarden op eneco.nl.

15. Eneco mag de actie altijd stopzetten of wijzigen. We

hoeven hiervoor geen reden op te geven.

16. Als wij de actie stopzetten of wijzigen, dan heeft u geen

recht op een (schade)vergoeding.

17. Over zaken die in deze actievoorwaarden niet geregeld zijn,

beslist de directie van Eneco.
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Ontvang een eenmalige korting
bij Eneco HollandseWind® en EcoGas® Garantieprijs 1 jaar


