Actievoorwaarden Vrijopnaam
bij Stroom en Gas Variabel Energiezuinig via een
vergelijker
Als nieuwe klant van Vrijopnaam heb je recht op de aangeboden korting als je aan de volgende
actievoorwaarden voldoet:
»

Je hebt via de vergelijkerswebsite of via telefonisch contact met de klantenservice van Vrijopnaam het
energieleveringscontract Variabel Energiezuinig afgesloten.

»

Je hebt een energiecontract dat maandelijks opzegbaar is. Zeg je binnen 12 maanden op na start van de
levering? Dan wordt de welkomstkorting evenredig verdeeld over het aantal volledige maanden dat je
klant bent geweest. Bijvoorbeeld: als je na 9½ maand opzegt, dan krijg je 9 / 12e deel van de korting. Dit
wordt verrekend met de eindafrekening.

»

Je bent gedurende de looptijd van dat contract niet meer dan één keer in betalingsverzuim geweest en
hebt ten tijde van het opmaken van de energienota (voorheen: jaarrekening) geen betalingsachterstand.

Met betrekking tot de aangeboden korting geldt bovendien het volgende:
»

Je hebt alléén recht op de volledig aangeboden korting als je zowel elektriciteit als gas bij Vrijopnaam
afneemt. Neem je alleen elektriciteit af, dan heb je recht op de helft van de aangeboden korting. De
bedragen zijn inclusief BTW.

»

De eenmalige korting wordt achteraf ineens op je energienota verrekend.

In alle gevallen geldt:
»

Je kunt deze actie niet combineren met andere acties van Vrijopnaam of haar partners.

»

Een eventuele opzegvergoeding wordt niet overgenomen door Vrijopnaam.

»

Je kunt geen gebruik maken van deze actie als je al klant bent van Vrijopnaam of dat in de afgelopen 24
maanden bent geweest.

»

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

»

Vrijopnaam kan deze actievoorwaarden tussentijds wijzigen.

»

Vrijopnaam beslist in gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien.
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