Nuon VastePrijsGas en Nuon
VastePrijsStroom (3 jaar) met Nuon Blijven
Loont en EP: kassakorting € 100,Actievoorwaarden
1.

Door deelname aan deze Actie gaat u akkoord met deze Actievoorwaarden, geldig van 13 juni 2016 tot en met 31 december 2016.

2.

Met deze Actie sluit u een contract met N.V. Nuon Sales Nederland (Nuon) voor Nuon VastePrijsStroom en Nuon VastePrijsGas voor
een periode tot 3 jaar. Na de contractperiode van maximaal 3 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 deze Actie. De Actie is
alleen voor nieuwe klanten. Het betreft uitsluitend de combinatie van Stroom en Gas.

4.

Het termijnbedrag is een schatting van het totale verbruik. We maken die schatting met de hoeveelheid stroom (en gas) die u in de
jaren daarvoor gebruikte.

5.

Met deze Actie krijgt u direct 5% korting op uw stroomtarieven (Nuon Blijven Loont). Het tweede jaar is dit 10% en het derde jaar
15%. Uiteindelijk loopt Nuon Blijven Loont op tot een maximale korting van 25% (zie de voorwaarden van Nuon Blijven Loont op
www.nuon.nl/voorwaarden). De tarieven van uw product zijn vast en afhankelijk van de maand waarin u uw contract afsluit. De
korting is uitsluitend van toepassing op uw variabele leveringskosten over uw echte verbruik. Wij verrekenen dit op de jaarafrekening.
De korting geldt niet voor vaste leveringskosten, overheidsheffingen, btw en netbeheerkosten. De netbeheerkosten worden door
Nuon geïncasseerd namens de netbeheerder.
Daarnaast krijgt u eenmalig € 100,- EP: kassakorting (inclusief BTW). U kunt deze kassakorting na ondertekening van uw Nuon
contract direct bij EP: incasseren op ieder door u gewenst product. De korting is 1 jaar geldig vanaf de datum dat u uw contract bij
Nuon heeft afgesloten. U kunt de korting uitsluitend besteden bij het EP: filiaal waar u ook uw contract heeft afgesloten. De
kassakorting is eenmalig te gebruiken en niet inwisselbaar voor contant geld of andere producten. Restbedragen (bij besteding onder
de € 100,-) blijven van kracht.
Mocht u besluiten gebruik te maken van uw annuleringstermijn en binnen 14 werkdagen uw contract annuleren, dan zullen wij de al
afgegeven EP: korting terugvorderen. Deze incasso zal door Nuon zelf of door derde partijen (incassobureau / deurwaarder) worden
uitgevoerd.
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6.

Brengt uw energieleverancier een opzegvergoeding in rekening? Dan kunt u een korting op de leveringskosten ontvangen van
maximaal €250,- inclusief btw (totaal voor elektriciteit en gas). U ontvangt deze korting na betaling van uw eerste termijnbedrag.
Kijk voor alle informatie en voorwaarden op www.nuon.nl/overstapkorting.

7.

Stopt u het contract binnen 3 jaar? Dan vervalt het recht op de korting behorende bij Nuon Blijven Loont over de periode waarover u
nog geen jaarrekening heeft gekregen. Heeft u ook een overstapkorting van ons gekregen en zegt u uw contract binnen 1 jaar weer
op? Dan moet u ons deze overstapkorting (deels) terugbetalen. Verder betaalt u een opzegvergoeding omdat u het contract
voortijdig beëindigt (zie Productvoorwaarden). Tevens vervalt het recht op de EP: kassakorting. Nuon zal de kosten voor de EP:
kassakorting verrekenen met de eindafrekening over uw eerste contractjaar.

8.

De ingangsdatum van het contract hangt af van de einddatum van het contract bij uw huidige leverancier. Heeft uw huidige
contract bij aanmelding een resterende looptijd van maximaal 2 maanden dan start de levering bij Nuon na de afloop van uw huidige
contract. Is de resterende looptijd van uw contract langer dan 2 maanden dan verwerken we uw overstap zo snel mogelijk. Het tarief
kan dan veranderd zijn. Als dat zo is, informeren wij u hierover.

9.

Deelnemer garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn alvorens deel te nemen aan deze
Actie.
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10. Voor deze Actie gelden naast deze Actievoorwaarden ook de Productvoorwaarden VastePrijsStroom en Nuon VastePrijsGas en de
Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (2013). Alle voorwaarden staan ook op
www.nuon.nl/voorwaarden.
11. Uw gegevens gebruikt Nuon om u te informeren over diensten en producten van Nuon. Als u hierop geen prijs stelt, kunt u dit
kenbaar maken aan Nuon via internet (www.nuon.nl/privacy) of telefonisch (0900-0808, u betaalt hiervoor uw gebruikelijke
belkosten).
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 0808).
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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