Nuon VastePrijsEnergie met 25% korting op stroom én
€ 150,- cadeau
Actievoorwaarden
1.

Door deelname gaat u akkoord met deze actievoorwaarden, geldig van 4 september tot en met 31 december 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 deze periode 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, minimaal 18 jaar is en geen lopend contract bij Nuon heeft kan deelnemen aan
de Actie (Deelnemer(s)). Het welkomstcadeau is alléén voor nieuwe klanten van Nuon. U mag het afgelopen jaar geen stroom en/of gas bij Nuon
hebben afgenomen.

4.

Met deze Actie krijgt u tot een jaar een korting van 25% op de variabele leveringskosten per kWh van Nuon VastePrijsStroom over uw werkelijke
verbruik. Wij verrekenen de korting op de jaarafrekening. De korting geldt niet voor de vaste leveringskosten, overheidsheffingen, btw en
netbheerkosten. De netbeheerkosten worden door Nuon geïncasseerd namens de netbeheerder.

5.

Met deze Actie ontvangt u eenmalig een welkomstcadeau van € 150,- . Dit bedrag zal worden verrekend bij de jaarafrekening. Wanneer u uw stroom
en gas contract eerder stopt dan de einddatum die we hebben afgesproken, dan wordt er geen welkomstcadeau uitbetaald.

6.

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

7.

Bij het termijnbedrag houden wij rekening met de korting, dit is echter een schatting van het totale verbruik. Op de jaarafrekening berekenen we de
korting over de hoeveelheid kWh die u echt heeft verbruikt.

8.

Heeft u nog een lopend contract bij uw huidige leverancier, dan kan deze leverancier een opzegvergoeding in rekening brengen. Is dit het geval dan
kunnen wij dit bedrag vergoeden tot een maximum van €50,- per product (stroom of gas). Kijk voor alle voorwaarden en meer informatie op
www.nuon.nl/overstapkorting

9.

De ingangsdatum van het contract hangt af van de einddatum van het contract bij uw huidige leverancier. Is dit maximaal twee maanden? Dan start
de levering bij Nuon na afloop van dat contract. Is dit langer? Dan start de levering bij Nuon zo snel mogelijk.

10. Stopt u het contract binnen een jaar? Dan betaalt u een opzegvergoeding omdat u het contract voortijdig beëindigd (zie Productvoorwaarden Nuon
VastePrijsEnergie). Stopt u binnen een jaar? Dan moet u ons de overstapkorting en het welkomstcadeau (deels) terugbetalen.
11. Bij inschrijven garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn alvorens deel te nemen aan deze Actie.
12. Wat doen we met uw persoonlijke gegevens? Nuon vraagt bij de aanvraag van een dienst of product om uw persoonsgegevens. Uw gegevens
gebruiken wij:
• voor het accepteren van uw aanvraag,
• het uitvoeren van de overeenkomst,
• risicobeheer,
• analyses en marketingdoeleinden.
Stelt u geen prijs op informatie over producten en diensten van de Nuon Groep? Dan kunt u dit kenbaar maken aan N.V. Nuon Sales Nederland via
internet www.nuon.nl/privacy of telefonisch (0900 08 08).
13. 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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Nuon VastePrijsEnergie 3 jaar én € 200,- cadeau

