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Actievoorwaarden
Windpark De Drentse Monden en Oostermoer

Omwonenden van Windpark De Drentse Monden Oostermoer kunnen profiteren van een extra korting tot maximaal €450,per jaar bovenop de actuele actiekorting van €300,- die Pure Energie aanbiedt op haar reguliere website. In totaal ontvang
je maximaal €450,- korting op je jaarrekening.
Actievoorwaarden:
•

Deze actie is uitsluitend voor omwonenden van Windpark Drentse Monden Oostermoer. Je moet woonachtig zijn in het
postcodegebied : 9501, 9502, 9503, 9511, 9512, 9514, 9515, 9523, 9525, 9521, 9573, 9571, 9574, 7876, 7877, 9524, 9525, 9659,
9581 en 9681.

•

De extra korting voor omwonenden van Windpark Drentse Monden Oostermoer bedraagt €150,- per jaar, daarnaast ontvang je de
actuele website korting vanuit Pure Energie, op dit moment €300,-. De totale maximale korting bedraagt €450,- per jaar;

•

De korting is voor de combinatieproducten 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/dmo een energiecontract afsluit of verlengt;

•

Indien blijkt dat je niet woonachtig bent in het specifieke postcodegebied vervalt de aanvullende korting. Uiteraard blijf je wel
profiteren van de actuele website korting;

•

Indien je gaat verhuizen naar een adres buiten het postcodegebied vervalt je aanvullende korting;

•

De korting wordt jaarlijks verrekend op de afrekening;

•

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

•

De actieperiode is van 21 april 2022 t/m 31 december 2022 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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