Nuon VastePrijsEnergie met Energiecadeau
Actievoorwaarden

1

1.

Door deelname gaat u akkoord met deze actievoorwaarden, geldig van 25 oktober 2016 tot en met 31 maart 2017.

2.

Met deze actie (Actie) sluit u een contract met N.V. Nuon Sales Nederland (Nuon) voor Nuon VastePrijsStroom en Nuon VastePrijsGas
(samen Nuon VastePrijsEnergie) tot een jaar. Na drie jaar verlengen we het contract voor onbepaalde tijd tegen de dan geldende
variabele tarieven voor Nuon Stroom en Nuon Gas.

3.

Iedereen die in Nederland woont, een energiecontract mag afsluiten en minimaal 18 jaar is kan deelnemen aan de Actie
(Deelnemer(s)).

4.

Met deze Actie kunt u kiezen uit verschillende cadeaus met prijzen van € 100,- tot € 149,95 inclusief BTW. Nadat wij uw aanvraag
verwerkt hebben en deze akkoord is, ontvangt u uiterlijk binnen 8 weken een e-mail. Hierin vindt u een persoonlijke en unieke
vouchercode, waarmee u uw cadeau kunt kiezen en bestellen. U heeft altijd een vrije keuze uit de dan beschikbare cadeaus op de
website. Het kan zijn dat een eerder gecommuniceerd cadeau niet langer beschikbaar is op de website, in dat geval kunt u 1 van de
andere cadeaus uitkiezen. De vouchercode ontvangt u éénmalig en is één keer te gebruiken. Nadat u uw keuze heeft gemaakt
ontvangt u het cadeau binnen 7 werkdagen per post. Hiervoor werken wij samen met de Nuon Webwinkel. De Nuon Webwinkel
verzorgt de levering en draagt zorg voor de garantie en serviceafhandeling. Voor vragen of klachten over uw geschenk kunt u
rechtstreeks contact opnemen met de Nuon Webwinkel of via info@nuonwebwinkel.nl.

5.

Deze aanbieding geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen, is eenmalig te gebruiken en is niet inwisselbaar voor contant geld
of andere producten.

6.

Indien u het contract binnen 1 jaar beëindigt, dan dient u het bedrag ter waarde van het Energiecadeau en de eventueel ontvangen
overstapkorting (gedeeltelijk) aan ons terug te betalen. Ook betaalt u kosten omdat u het contract voor Nuon VastePrijsStroom en
Nuon VastePrijsGas voortijdig beëindigt.

7.

Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Nuon 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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