VastePrijsEnergie voor 3 jaar met Energiecadeau XL
Zonnepanelen
Actievoorwaarden
1. Door deelname ga je akkoord met deze actievoorwaarden, geldig van 1 januari 2019 tot en met 31
december 2019.
2. Met deze actie (Actie) sluit je een contract met Vattenfall Sales Nederland N.V. (Vattenfall) voor
VastePrijsStroom en VastePrijsGas (samen VastePrijsEnergie) tot drie jaar. Na drie jaar verlengen
we het contract voor onbepaalde tijd tegen de dan geldende variabele tarieven voor Vattenfall
Stroom en Vattenfall Gas.
3. Iedereen die in Nederland woont, een energiecontract mag afsluiten en minimaal 18 jaar is kan
deelnemen aan deze Actie. Het cadeau is alléén voor nieuwe klanten van Vattenfall. Je mag het
afgelopen jaar geen stroom en/of gas bij Vattenfall hebben afgenomen.
4. Met deze Actie kun je kiezen uit verschillende cadeaus met prijzen van € 250,- tot € 350,- inclusief
BTW. Je hebt aangegeven voor € 250,- inclusief BTW korting op zonnepanelen te willen kiezen.
Daar komt nog € 100,- inclusief BTW korting bij omdat je als Vattenfall klant dit bedrag korting
krijgt. In totaal ontvang je dus € 350,- inclusief BTW korting op de aanschaf van zonnepanelen.
Nadat wij je aanvraag voor stroom en gas verwerkt hebben en deze akkoord is, ontvang je uiterlijk
binnen 4 weken nadat Vattenfall is gestart met het leveren van je stroom en gas een e-mail. Hierin
vind je een persoonlijke en unieke vouchercode, waarmee je een cadeau kunt kiezen en bestellen.
Hier kies je voor ‘korting op zonnepanelen’. Je aanvraag voor zonnepanelen wordt doorgestuurd
naar onze collega’s van Feenstra. Zij nemen telefonisch contact met je op voor een adviesgesprek.
Als je dak geschikt is ontvang je een offerte voor zonnepanelen met de korting daarin verwerkt.
Deze kun je accorderen en dan worden de zonnepanelen op je dak geïnstalleerd.
5. Het kan zijn dat je dak niet geschikt blijkt te zijn voor zonnepanelen. Dan kun je een andere keuze
maken uit de beschikbare andere cadeaus binnen Energiecadeau XL. De waarde van het cadeau
wijzigt hierbij niet. Je hebt altijd een vrije keuze uit de beschikbare cadeaus op de website. Wanneer
je genoodzaakt bent een ander cadeau te kiezen omdat je dak niet geschikt is voor zonnepanelen en
je contract reeds gestart is, dan is het niet mogelijk om je contract te annuleren. Zeg je het contract
alsnog op, dan geldt een opzegvergoeding. Hiervoor verwijzen wij je graag naar punt 9 van deze
actievoorwaarden en de Productvoorwaarden.
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. Heb je nog een lopend contract bij je 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). Je ontvangt deze vergoeding als korting op de
levering. Kijk voor alle voorwaarden en meer informatie op Vattenfall.nl/overstapkorting.
8. De ingangsdatum van het contract hangt af van de einddatum van het contract bij je huidige
leverancier. Is dit maximaal 2 maanden. Dan start de levering bij Vattenfall na afloop van dat
contract. Is dit langer? Dan start de levering bij Vattenfall zo snel mogelijk.
9. Stop je het contract binnen één jaar? Dan betaal je een opzegvergoeding omdat je het contract
voortijdig beëindigt (zie Productvoorwaarden). Heb je ook een energiecadeau van ons gekregen?
Dan moet je dit (deels) terugbetalen. Het bedrag dat je (deels) moet terugbetalen is afhankelijk
van
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het door jou gekozen welkomstcadeau. Dit zal hooguit € 250,- bedragen. Heb je ook een
overstapkorting dan moet je dit ook (deels) terugbetalen.
10. Bij inschrijven garandeer je dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig
zijn alvorens deel te nemen aan deze Actie.
11. 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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