Actievoorwaarden
Beveiliging voor energieklanten van Vattenfall

1) Iedereen die in Nederland woont, beschikt over een Kamer van Koophandelnummer,
een lopend energiecontract bij Vattenfall heeft, geen contract van Beveiliging heeft en
minimaal 18 jaar is, kan deelnemen aan deze Actie.
2) Voor deze Actie gelden naast deze Actievoorwaarden ook de Algemene Voorwaarden
flexibele huur van (draadloze) alarm- en camerasystemen. Kijk voor alle informatie en
voorwaarden op www.vattenfall.nl/voorwaarden.
De Actie:
3) Zolang je klant bent bij Vattenfall voor stroom, en/of gas, en/of warmte, ontvang je 25%
korting op het maandbedrag behorende bij de huurovereenkomst van Cameraset
Compleet of Cameraset Royaal. Standaard maken 2 beveiligingscamera’s onderdeel
uit van het pakket. De korting is niet van toepassing op extra camera's, die je kiest in
aanvulling op de 2 camera’s uit hetpakket.
4) Deze aanbieding geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen, is eenmalig te
gebruiken en is niet inwisselbaar voor contant geld of andere producten.
5) Zeg je het energiecontract bij Vattenfall op? Dan heb je vanaf dat moment geen recht
meer op de 25% korting op het maandbedrag van het Beveiliging huurcontract
Cameraset Compleet of Cameraset Royaal en wordt vanaf dat moment het volledige
bedrag aan u in rekeninggebracht.
Uw gegevens:
6) Bij inschrijven garandeer je dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en
volledig zijn alvorens deel te nemen aan deze Actie.
7) Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Vattenfall mag deze
Actie altijd eerder beëindigen, onderbreken of veranderen zonder dit aan te geven en
zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade. De veranderingen zijn dan alleen
voor nieuwe contracten en niet voor contracten die al bestonden.
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