Actievoorwaarden
Vriendenkorting
Ben je trouwe klant en heb je iemand aangedragen? Lees hieronder de voorwaarden. Ben je klant geworden
via de vriendenkorting? Lees dan de actievoorwaarden op de volgende pagina.

Als trouwe klant van Vandebron en bovendien aanbrenger van een nieuwe klant voor Vandebron heb je recht
op de aangeboden Vriendenkorting als je aan de volgende actievoorwaarden voldoet:

●

Je hebt gedurende de actieperiode een nieuwe klant aangedragen die via jouw vriendenlink een
energieleveringscontract van één of drie jaar met Vandebron heeft afgesloten.

●

Deze actie geldt alleen als de nieuwe klant de leveringsovereenkomst niet beëindigt tijdens de
bedenktijd van 14 kalenderdagen en ten minste één jaar aaneengesloten beleverd wordt door
Vandebron.

●

Je bent gedurende de looptijd van je eigen contract niet meer dan één keer in betalingsverzuim
geweest en hebt ten tijde van het opmaken van de jaarafrekening geen betalingsachterstand.

●

Als aanbrenger van een nieuwe klant mag je deze actie combineren met andere acties van
Vandebron.

●

Als klant van Vandebron mag je onbeperkt nieuwe klanten aandragen. Voor elk door jou
aangebrachte nieuwe klant ontvang je een vriendenkorting. Stapelen dus! De vriendenkorting is
gekoppeld aan de persoon van een nieuwe klant, niet aan het aantal aansluitingen.

●

Je bent gedurende deelname aan deze actie woonachtig in Nederland en klant van Vandebron.

●

Je hebt recht op een korting van €150,00 als de nieuwe klant een energieleveringscontract van
drie jaar met Vandebron heeft afgesloten. Als de nieuwe klant een energieleveringscontract van
één jaar met Vandebron heeft afgesloten, heb je recht op een korting van €100,00.

●

Je hebt recht op de volledig aangeboden korting als de nieuwe klant zowel elektriciteit als gas
afneemt. Neemt de nieuwe klant alleen elektriciteit af, dan heb je recht op de helft van de
aangeboden korting. Je korting wordt verrekend op je eerstvolgende jaarafrekening.
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Welkom als nieuwe klant van Vandebron! Als nieuwe klant heb je recht op de aangeboden korting als je
voldoet aan de volgende actievoorwaarden:
●

Je hebt gedurende de actieperiode via een vriendenlink een energiecontract voor 1 of 3 jaar
afgesloten bij Vandebron.

●

Je hebt de leveringsovereenkomst niet beëindigd tijdens de bedenktijd van 14 kalenderdagen
noch gedurende de looptijd van het contract van 1 of 3 jaar.

●

Je bent gedurende de looptijd van je eigen contract niet meer dan één keer in betalingsverzuim
geweest en hebt ten tijde van het opmaken van de jaarafrekening geen betalingsachterstand.

●

Je hebt recht op een korting van €150,00 als je een energieleveringscontract met van Vandebron
hebt afgesloten van drie jaar. Als je een energieleveringscontract van één jaar hebt afgesloten met
Vandebron, heb je recht op een korting van €100,00.

●

Je hebt recht op de volledige korting als je zowel elektriciteit als gas afneemt. Neem je alleen
elektriciteit af, dan heb je recht op de helft van de aangeboden korting. Je korting wordt verrekend
op je eerstvolgende jaarafrekening.

●

Als nieuwe klant mag je deze actie niet combineren met andere acties van Vandebron.

Algemeen:
●

Alle genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW.

●

Door mee te doen aan deze actie, ga je akkoord met deze Actievoorwaarden.

●

Vandebron bepaalt of aan de actievoorwaarden is voldaan. De administratie van Vandebron is
daarbij leidend.

●

Vandebron kan de actievoorwaarden tussentijds wijzigen zonder je daarover in te lichten. In deze
gevallen kan geen aanspraak worden gedaan op enige (schade)vergoeding.

●

In gevallen waarin de actievoorwaarden niet voorzien, neemt Vandebron een beslissing.
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