Nuon Voor Vrienden
Actievoorwaarden
1.

Hieronder kun je de spelregels nalezen voor iedereen die via het Nuon Voor Vrienden programma een nieuwe klant (‘introducé’)
aanbrengt bij Nuon en hiervoor een beloning krijgt. De persoon die een vriend uitnodigt noemen we de ‘promoter’.

2.

Het Nuon Voor Vrienden programma is geldig van 1 januari 2018 tot 31 december 2018. Voor die tijd moet de introducé een
geldige overeenkomst met Nuon afsluiten. Daarna is deelname niet meer mogelijk.

3.

Deze actie is alleen geldig indien zowel promotor als introducé 18 jaar of ouder zijn en in Nederland wonen en beschikken over
een Nederlandse bankrekening.

4.

Het Nuon Voor Vrienden programma wordt uitgevoerd door Member get Member Company, gevestigd te Frederiksplein 1, 1017
XK Amsterdam, telefoon 020-3378387. Ook de voorwaarden van het platform van Member get Member Company zijn
onderdeel van deze actie.

5.

Het programma is persoonsgebonden. Het is niet mogelijk om jezelf aan te brengen als introducé. Dat betekent dat je niet
meerdere aansluitingen kan registreren onder dezelfde naam en/of e-mail adres. Je mag wel je partner, kind, familie en
vrienden aanbrengen als nieuwe klant, mits deze op een ander adres wonen.

6.

De beloning voor het aanbrengen van jouw introducé geldt alléén als deze via het Nuon Voor Vrienden programma zijn
aangebracht, één van bijbehorende energie overeenkomsten en welke online zijn overgestapt. Dan weten wij namelijk vooraf
dat je van het programma gebruik wilt maken. De beloning wordt niet toegekend als jouw introducé niet via het Nuon Voor
Vrienden programma klant is geworden.

7.

Uitbetaling van de beloning aan de promoter en/of introducé vindt ongeveer 4 weken na aanmelding van de introducé als klant
van Nuon plaats.

8.

Uitbetaling van de beloning vindt alleen plaats als de wettelijke opzegtermijn van 14 dagen is verstreken en de introducé
definitief klant is geworden bij Nuon.

9.

Er geldt geen maximum voor het aantal vrienden dat een promoter kan uitnodigen.

10. Je bent zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitingen waarmee je jouw vrienden wijst op de energie van Nuon. Voor
bijvoorbeeld schuttingtaal en beledigingen moet je jezelf verantwoorden. Hiervoor accepteert Nuon geen verantwoordelijkheid.
11. Bij fraude met het aanbrengen en/of aanmelden van introducés is Nuon gerechtigd de beloning(en) terug te vorderen.
12. Nuon draagt geen verantwoordelijkheid over eventuele toestemming van de introducé om door de promotor, in welke vorm dan
ook, uitgenodigd te worden voor het Nuon Voor Vrienden programma. Promotor vrijwaart Nuon voor aanspraken terzake.
13. Nuon draagt geen verantwoordelijkheid over eventuele fiscale aspecten die betrekking hebben op de beloningen die aan de
promotor worden overgemaakt. Eventuele verschuldigde (inkomsten)belasting is voor rekening en risico van de promotor zelf.
14. Als een introducé via je persoonlijke vriendenpagina een bijbehorend Nuon contract afsluit, geeft Nuon zijn of haar e-mailadres,
de achternaam en het referentienummer door aan Member get Member Company. Deze gebruikt de gegevens alleen om
aanvullende gegevens te vragen zodat de beloning betaald kan worden.
15. Nuon behoudt zich het recht de looptijd en invulling van de actie te wijzigen en de actie stop te zetten. Wijzigingen in de actie
worden kenbaar gemaakt op onze website.
16. Op deze actie is zoals gebruikelijk de Nederlandse regelgeving van toepassing.
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