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Vattenfall Klantenservice N.V. factureert en incassseert namens Vattenfall Sales Nederland N.V. en is gerechtigd om namens Vattenfall Sales Nederland 

N.V. op te treden. 

  

 

 
1) Met deze actie (Actie) sluit je een contract met Vattenfall Sales Nederland N.V.  Je gaat akkoord met 

deze Actievoorwaarden.  

2) Iedereen die in Nederland woont, een energiecontract mag afsluiten en minimaal 18 jaar is kan 
deelnemen aan deze actie, mits alle ingevulde gegevens juist zijn. Je mag het afgelopen jaar geen 
stroom en/of gas bij Vattenfall hebben afgenomen. De korting geldt niet in combinatie met andere 
aanbiedingen, is eenmalig te gebruiken en is niet inwisselbaar voor contant geld of andere producten. 

3) Deze Actie is alléén voor nieuwe klanten. 

4) Bij deze Actie ontvang je een éénmalige korting. De hoogte van deze korting vind je terug in de 
bevestigingsbrief. Dit bedrag zal worden verrekend op de jaarafrekening.  Je hebt alléén recht op de 
volledig aangeboden korting als je zowel stroom als gas bij Vattenfall afneemt. Neem je alleen stroom 
of gas af, dan vervalt je recht op de aangeboden korting.  Stop je het contract voor de afgesproken 
einddatum? Dan wordt de éénmalige korting niet verrekend . Ook betaal je een opzegvergoeding (zie 
Productvoorwaarden). 

5) De ingangsdatum van het contract hangt af van de einddatum van het contract bij jouw huidige 
leverancier. Is dit binnen 60 dagen? Dan start de levering door Vattenfall na afloop van dat contract. Is 
dit langer? Dan start de levering door Vattenfall zo snel mogelijk. In dat geval kan jouw huidige 
leverancier een opzegvergoeding in rekening brengen. Is dit het geval, dan zijn deze kosten voor jou. Je 
hebt geen recht op een overstapkorting van Vattenfall. 

6) Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Vattenfall Sales Nederland N.V. mag 
deze actie altijd eerder stoppen of veranderen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade. De 
veranderingen gelden alleen voor nieuwe contracten en niet voor contracten welke eerder afgesloten 
zijn.  

 
 


