Actievoorwaarden

Feestvoordeel

Door over te stappen naar Pure Energie kies je voor de groenste stroom in Nederland. Groene stroom die wij zelf opwekken
in Nederland met o.a. onze 70 windmolens. Vanaf 2020 bouwen we meer dan 30 nieuwe windmolens in Nederland en wordt
onze energieproductie meer dan verdubbeld. We zijn dit jaar voor de 8e keer op rij benoemd tot groenste energieleverancier
van Nederland. Om dit te vieren ontvangen onze bestaande én nieuwe klanten nu feestvoordeel.

•
•
•
•
•

Tot maximaal € 70,- korting bij een 1-jarig product
Tot maximaal € 140,- korting bij een 2-jarig product
Tot maximaal € 210,- korting bij een 3-jarig product
Tot maximaal € 280,- korting bij een 4-jarig product
Tot maximaal € 350,- korting bij een 5-jarig product

Actievoorwaarden:
•

De totale korting wordt verrekend over de totale looptijd van je contract. Voorbeeld: Sluit je een 5-jarig
contract af voor elektriciteit en gas, dan krijg je € 70,- korting per jaar, in totaal € 350,- over 5 jaar.

•

De korting is voor de combinatie producten gas en elektriciteit. Kies je voor 1 product (alleen gas of elektriciteit)
dan heb je recht op de helft van de korting;

•

Je hebt recht op de actiekorting indien je via de website van www.pure-energie.nl een energiecontract afsluit
of verlengd; of indien je via een partner van Pure-Energie (prijsvergelijker) een contract afsluit of verlengd,
voorbeelden hiervan zijn: Gaslicht.com / Pricewise.com/ wisenederland.nl / independer.nl en overig;

•

De korting wordt jaarlijks verrekend op de afrekening;

•

De actie is alleen van toepassing op kleinverbruik aansluitingen voor consumenten;

•

De actieperiode is van 20 november t/m 31 december en geldt niet in combinatie met andere acties en/of
aanbiedingen;

•

De korting is geldig voor klanten die binnen 3 maanden na de tekendatum beleverd worden;

•

Alle bedragen zijn inclusief BTW;

•

Bij vroegtijdige beëindiging van het contract komt de korting te vervallen;

•

Pure Energie vergoedt geen opzegboete(s) van je huidige leverancier;

•

Deelname aan deze actie betekent dat je op de hoogte bent van, en instemt met, deze voorwaarden;

•

Pure Energie behoudt zich het recht voor de actie vroegtijdig te beëindigen, onderbreken of wijzigen zonder
opgave van redenen en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade. De veranderingen gelden dan
alleen voor nieuwe contracten en niet voor lopende contracten;

•

De korting is niet overdraagbaar;

•

De korting geldt zowel voor nieuwe als bestaande klanten.
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