Nuon Actieprijs Energie met 3 jaar 1 maand
gratis Stroom
Actievoorwaarden
1.

Door deelname gaat u akkoord met deze actievoorwaarden, geldig van 22 mei tot en met 31 december 2016.

2.

Met deze Actie sluit u een contract met N.V. Nuon Sales Nederland (Nuon) voor drie jaar. Daarin spreekt u af dat Nuon de producten
Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs aan u levert (samen Nuon Energie Actieprijs) aan u levert, waarbij u korting krijgt op
Nuon Stroom Actieprijs. Na het derde jaar verlengen we het contract voor onbepaalde tijd tegen de dan geldende leveringskosten
voor Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs.

3.

Iedereen die in Nederland woont, een energiecontract mag afsluiten en minimaal 18 jaar is en geen lopend contract bij Nuon heeft
kan deelnemen aan de Actie (Deelnemer(s)). De korting is gelimiteerd voor grootverbruik. De korting geldt tot het verbruik van
10.000 kWh per jaar bij enkel tarief. Heeft u 2 actieve telwerken, dan kunt u ook gebruikmaken van het normaal- en daltarief. De
korting tot het verbruik van 5.000 kWh (normaaltarief) en 5.000 kWh (daltarief) per jaar. Gebruikt u meer? Dan betaalt u de variabele
leveringskosten zonder korting van Nuon Stroom Actieprijs. Een gemiddeld huishouden verbruikt 3.300 kWh per jaar.

4.

Met deze Actie krijgt u 3 jaar lang ieder jaar 1 maand gratis stroom. Dit is een korting op de variabele leveringskosten per kWh van
Nuon Stroom Actieprijs. De korting wordt verrekend als 8,33% (1/12e deel – 1 maand per 12 maanden) over uw werkelijke verbruik.
Wij verrekenen de korting op de jaarafrekening. De korting geldt niet voor vaste leveringskosten, overheidsheffingen, btw en
netbeheerkosten. De netbeheerkosten worden door Nuon geïncasseerd namens de netbeheerder. De variabele leveringskosten van
uw product zijn variabel en kunnen dus hoger en lager worden. Wat de prijs ook is, uw korting blijft 8,33% per jaar, 3 jaar lang.

5.

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 stroom (en gas) die u het jaar daarvoor gebruikte.

6.

Brengt uw energieleverancier een opzegvergoeding in rekening? Dan kunt u een korting op de leveringskosten ontvangen van
maximaal €50,- per product inclusief btw per product(stroom of gas). U ontvangt deze korting na betaling van uw eerste
termijnbedrag. Kijk voor alle informatie en voorwaarden op www.nuon.nl/overstapkorting.

7.

De ingangsdatum van dit contract is afhankelijk van de einddatum van uw huidige contract. Heeft uw huidige contract bij
aanmelding een resterende looptijd van maximaal 6 maanden dan start de levering bij Nuon na de afloop van uw huidige contract. Is
de resterende looptijd van uw contract langer dan 6 maanden dan verwerken we uw overstap zo snel mogelijk. De leveringskosten
kunnen dan veranderd zijn. Als dat zo is, informeren wij u hierover.

8.

Nuon Actieprijs Energie bestaat uit de twee producten Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs. Zegt u één van beide
contracten binnen 36 maanden op, dan betaalt u een opzegvergoeding omdat u het contract voortijdig beëindigt. Deze kosten zijn in
lijn met de eisen van de Autoriteit Consument en Markt en staan vermeld in de Productvoorwaarden. Ook vervalt het recht op de
8,33% korting op de variabele leveringstarieven per kWh van Nuon Stroom Actieprijs van dat betreffende jaar. Stopt u het contract
binnen één jaar, dan betaald u de overstapkorting (deels) terug. Als Nuon de overstapkorting al heeft overgemaakt, dan zal Nuon
deze verrekenen met de eindafrekening.

9.

1

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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