Actievoorwaarden; 6 maanden 40% korting
1. Met de actie 6 maanden 40% korting (Actie) sluit u een contract met N.V. Nuon Sales Nederland
(Nuon) voor één jaar. Daarin spreekt u af dat Nuon aan u de producten Nuon Stroom Actieprijs én
Nuon Gas Actieprijs levert (samen Nuon Energie Actieprijs). Na het eerste jaar verlengen we het
contract voor onbepaalde tijd tegen de dan geldende variabele tarieven voor Nuon Stroom
Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs.
2. Voor deze Actie gelden naast deze Actievoorwaarden ook de Productvoorwaarden Nuon Energie
Actieprijs. Alle voorwaarden staan ook op www.nuon.nl/voorwaarden.
3. Met deze Actie krijgt u 20% korting op het leveringstarief van stroom over het eerste jaar. Dat is
20% korting op de leveringstarieven per kWh van Nuon Stroom Actieprijs. Wij verrekenen deze
korting op de jaarafrekening.
4. De prijzen van Nuon Stroom Actieprijs zijn variabel en kunnen dus hoger en lager worden. Wat
de prijs ook is, uw korting blijft 20%.
5. de korting van 20% geldt niet op de kosten voor netbeheer en belastingen. Op deze kosten heeft
Nuon geen invloed. Daarom kan op die kosten ook geen korting worden gegeven.
5. Gemiddeld gebruikt een huishouden 3.500 kWh stroom per jaar. Gebruikt u meer dan 10.000
kWh stroom per jaar? Vanaf 10.000 kWh betaalt u het gewone variabele tarief voor Nuon Stroom
Actieprijs.
6. Als wij een nieuw termijnbedrag bepalen, houden wij rekening met de korting. Op de
jaarafrekening berekenen we de korting over de hoeveelheid Nuon Stroom Actieprijs die u echt
heeft verbruikt. Het termijnbedrag is namelijk een schatting van uw totale maandelijkse
energiekosten. We maken die schatting met de hoeveelheid stroom (en gas) die u
in de jaren daarvoor gebruikte.
7. Als u het contract stopt binnen 1 jaar na aanmelding vervalt het recht op de 20% korting op de
leveringstarieven per kWh van Nuon Stroom Actieprijs. U betaalt dan het gewone variabele tarief
voor Nuon Stroom Actieprijs
8. Heeft u een overstapkorting (welkomstkorting) van ons gekregen en stopt u binnen een jaar met
het contract? Dan moet u ons deze overstapkorting terugbetalen. Bovendien betaalt u een
opzegvergoeding omdat u het contract voortijdig stopt.
9. Nuon mag deze Actievoorwaarden altijd veranderen. De veranderingen gelden dan alleen voor
nieuwe contracten en niet voor contracten die al bestonden.

