Blijven Loont

Aanvullende voorwaarden
1.

Blijven Loont is een aanvulling op je contract voor stroom en gas of stroom en warmte, dat je met ons (Vattenfall N.V. Sales
Nederland, Hoekenrode 8,1102 BR Amsterdam) hebt gesloten. Naast deze aanvullende voorwaarden gelden de
Productvoorwaarden die horen bij je contract en de Algemene voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan
kleinverbruikers (2017). Alle voorwaarden staan op Vattenfall.nl/voorwaarden

2.

Blijven Loont geldt zolang je klant blijft van Vattenfall en voldoet aan de voorwaarden die genoemd staan onder punt 7.

3.

Met Blijven Loont krijg je korting op de variabele leveringskosten van stroom (per kWh) over je werkelijke verbruik. Wij
verrekenen de korting op de jaarafrekening.
De korting wordt ieder jaar hoger, waarbij de startdatum van Blijven Loont als uitgangspunt wordt genomen.
•
In het eerste jaar geldt een korting van 10%
•
In het tweede jaar geldt een korting van 15%
•
In het derde jaar geldt een korting van 20%
•
In het vierde jaar geldt een korting van 25%
•
Na het vierde jaar blijft de korting van 25% gelden.
Nieuwe klanten starten op 5% korting.

4.

De korting is gelimiteerd voor grootverbruik en geldt niet over het verbruik boven 10.000 kWh per jaar. Wanneer de afrekenperiode
van de jaarafrekening korter of langer is dan een jaar, geldt er een lagere of hogere verbruiksgrens dan 10.000 kWh. Een gemiddeld
huishouden verbruikt overigens 3.000 kWh per jaar.

5.

De korting geldt niet voor de vaste leveringskosten (voorheen vastrecht), overheidsheffingen, btw en netbeheerkosten. Wij dragen
de belastingen af aan de overheid en de netbeheerkosten aan je netbeheerder.

6.

Als wij een nieuw termijnbedrag bepalen, houden wij rekening met de korting. Op de jaarafrekening die wij versturen, berekenen we
de korting over de hoeveelheid stroom die je echt hebt verbruikt. Het termijnbedrag is namelijk een schatting van je totale
maandelijkse energiekosten. We maken die schatting met de hoeveelheid stroom (en gas of warmte) die je in de jaren daarvoor
gebruikte. Op de jaarafrekening zie je terug op welke korting je daadwerkelijk recht hebt.

7.

Het recht op korting vervalt in één van de volgende situaties:
Wanneer je bij ons geen contract meer hebt voor stroom én gas of stroom én stadswarmte
•
•
Wanneer je een stroom en/of gas contract hebt waarop je al een korting krijgt of wanneer je overstapt op een stroom en/of
gas contract met korting, of op het Modelcontract.
•
•

Wanneer je twee opeenvolgende termijnfacturen niet binnen de betalingstermijn betaalt.
Wanneer je niet via automatische incasso betaalt. Het is wél mogelijk om een eventuele bijbetaling op de jaarafrekening
per acceptgiro te voldoen.

Vanaf het moment dat je niet meer aan één van de voorwaarden voldoet, vervalt de korting. Je betaalt dan het standaardtarief van
je stroomcontract. Kortingen die al zijn verrekend op de eerder verstuurde jaarafrekeningen blijven uiteraard gelden.
Op deze aanvullende voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Wij behouden ons het recht voor om Blijven Loont voortijdig
te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen zonder opgave van redenen en zonder schade te vergoeden. De veranderingen gelden
dan alleen voor nieuwe aanmeldingen.
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