Actievoorwaarden: Eneco InwisselWeken
Eneco Ecostroom® en gas 3 jaar

1. Deze actie wordt georganiseerd door Eneco Retail B.V.,
gevestigd te Rotterdam aan de Marten Meesweg 5,
hierna ook te noemen ‘Eneco’.
2. Dit actieaanbod geldt alleen voor consumenten die zich
aanmelden voor Garantieprijs Eneco Ecostroom® en gas
zomer 13 tot 01-10-2016, hierna te noemen: Ecostroom
en gas 3 jaar.
a. Voor consumenten die nog geen klant van Eneco zijn
en zich aanmelden voor dit actieaanbod Ecostroom en
gas 3 jaar, zijn alle artikelen van deze actievoorwaarden
volledig van toepassing.
b. Voor consumenten die reeds klant zijn van Eneco en zich
aanmelden voor dit actieaanbod Ecostroom en gas 3 jaar
geldt dat zij niet in aanmerking komen voor een welkomstcadeau naar keuze en hebben geen recht op een boetevergoeding. Artikel 5 tot en met 13 zijn dan ook niet van
toepassing
3. Het actieaanbod geldt van 1 juli tot en met 30 september 2013.
4. Per leveringsadres in Nederland kan er slechts eenmaal
gebruik worden gemaakt van dit actieaanbod van Eneco.
Deelname is uitgesloten voor:
a. Personen die niet woonachtig zijn in Nederland.
b. Iedereen onder de 18 jaar, die geen schriftelijke toe
stemming voor deze actie heeft van een ouder of
wettelijk vertegenwoordiger.
c. Een collectief van klanten of (klein)zakelijke klanten.
5. Onderdeel van deze actie is bij het overstappen naar Ecostroom
en gas 3 jaar het verkrijgen van een welkomstcadeau naar
keuze. De klant heeft de keuze uit:
a. Een welkomstcadeau in de vorm van een eenmalige korting
van € 100. Deze korting zal verrekend worden met de
jaarnota en dit zal zichtbaar op de jaarnota worden weergegeven. Indien de switchdatum 80 dagen of korter voor
het jaarnota moment is, zal de korting en de bijbehorende
jaarnota doorschuiven naar het volgende jaar.
b. De Philips PowerPro Compact Stofzuiger zonder zak met
PowerCyclone 4- technologie (FC8474/01) t.w.v. € 110
(adviesprijs).
c. De Philips Stoomgenerator met stoomdruk tot 4 bar en
SteamGlide-zoolplaat (GC6520) t.w.v. € 119 (adviesprijs).
d. De revolutionaire thermostaat Toon® van Eneco t.w.v.
€ 120. Met deze keuze betaalt u alleen nog de maandelijkse
kosten van € 3,50 voor Toon en de eenmalige installatiekosten door een erkend Eneco monteur t.w.v. €75. Circa
vier weken na uw overstap ontvangt u uw unieke login
waarmee u uw welkomstcadeau kunt bestellen via onze
speciale cadeausite. Om Toon te kunnen gebruiken, dient
uw huis te voldoen aan een aantal voorwaarden. Op de
cadeausite kunt u door de ToonTest te doen, checken of uw
huis al geschikt is voor Toon.

	Eneco verstrekt slechts 1 welkomstcadeau per adres,
ongeacht de keuze voor Ecostroom en gas 3 jaar. Het
welkomstcadeau wordt verzonden na administratieve
afhandeling van de aanmelding door Eneco.
6. De door Eneco geselecteerde welkomstcadeaus, als genoemd
in artikelen 5b tot en met 5d van deze actievoorwaarden, zijn
niet in te wisselen voor geld.
7. Bij de keuze van een cadeau, als genoemd in artikelen 5b
tot en met 5d van deze actievoorwaarden, moet gebruik
worden gemaakt van de unieke inlogcode, die de klant zes
weken na het sluiten van het contract per brief ontvangt, te
gebruiken op de specifieke cadeausite van Eneco. Per klant
kan hier eenmalig gebruik van worden gemaakt. Na bestelling
is de inlogcode niet meer actief. Het cadeau naar keuze (zoals
omschreven in artikel 5b en 5c van deze actievoorwaarden)
zal bij de klant thuis worden bezorgd. In verband hiermee
verstrekt Eneco de hiervoor benodigde NAW gegevens van
de klant aan de betreffende leverancier.
8. De klant kan zijn/haar persoonlijke inlogcode tot en met 31
december 2013 gebruiken om zijn/haar bestelling te plaatsen
via de specifieke cadeausite van Eneco. Hierna is de code
niet meer geldig en vervalt ook de aanspraak op één van de
welkomstcadeaus.
9. Indien een welkomstcadeau zoals omschreven in artikel 5b
en 5c van deze actievoorwaarden, buiten toedoen van Eneco,
niet meer voorradig is, is Eneco gerechtigd een vervangend
cadeau aan te bieden op de cadeausite, als genoemd in artikel
7 en 8, zonder de klant eerder op de hoogte te stellen van deze
wijziging dan op het moment van inloggen op desbetreffende
cadeausite door de klant. Het vervangende welkomstcadeau zal
minimaal functioneel gelijkwaardig zijn aan het te verv angen
cadeau.
10. Eenmaal na het ontvangen van het welkomstcadeau naar
keuze - zoals omschreven in artikelen 5b tot en met 5d van
deze actievoorwaarden - heeft de klant te maken met de
voorwaarden van de desbetreffende leverancier.
11.		Eneco is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook gerelateerd aan de welkomstcadeaus of de daaronder vallende
diensten van de desbetreffende leveranciers. Voor vragen
omtrent aansprakelijkheid dient de klant zich te richten tot de
leverancier van het door hem/haar gekozen welkomstcadeau.
12. Indien de klant binnen 1 jaar de overeenkomst Ecostroom en
gas 3 jaar opzegt, dient hij/zij ter compensatie voor het reeds
ontvangen welkomstcadeau een bedrag van € 50 (incl. BTW)
per energieproduct (max. € 100 incl. BTW per klant) aan Eneco
terug te betalen.
13. De boete van de oude leverancier wordt vergoed tot een
maximum van € 125 (incl. BTW) per overeenkomst met een
maximum van € 250 (incl. BTW) per klant. Deze vergoeding
wordt betaald via een eenmalige nota, nadat de klant (een
afschrift van) de oorspronkelijke nota(’s) en een betaalbewijs
heeft overgelegd. De klant kan tot uiterlijk 6 maanden na
ingangsdatum van het door hem/haar aangegane contract de
door de oude leverancier opgelegde boete declareren bij Eneco.
Daarna verliest de klant zijn/haar recht op boetevergoeding.
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14. Eneco is te allen tijde gerechtigd de actievoorwaarden te
wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor reeds aangemelde
klanten, die aan alle hiervoor bedoelde voorwaarden voldoen.
Dit laatste geldt niet als de situatie zich voordoet zoals
omschreven in artikel 9 van deze actievoorwaarden.
15.		Eneco behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf
van redenen de actie stop te (laten) zetten dan wel de vorm
van de actie of de actie zelf te wijzigen. In deze gevallen kan
geen aanspraak op enige (schade)vergoedingworden gemaakt.
16. Door van het actieaanbod gebruik te maken, accepteert de
klant de actievoorwaarden.
17. Eneco en de vennootschappen binnen haar groep verwerken
de persoonsgegevens van klanten op zorgvuldige wijze en
volgens de wet. De verwerking vindt plaats in verband met een
goede bedrijfsvoering. Eneco gebruikt de persoonsgegevens
van haar klanten bijvoorbeeld voor de uitvoering van overeenkomsten, voor serviceberichten en marketingberichten. Voor
marketingberichten kan de klant zich op ieder gewenst
moment afmelden via de standaard afmeldlink onderin de
mails van Eneco, via eneco.nl/vraag, of als de klant daar de
voorkeur aan geeft per brief aan Eneco, Antwoordnummer
5166, 3000 VB Rotterdam. Het privacy statement van Eneco
is te vinden op eneco.nl/privacystatement.
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18. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien,
beslist de directie van Eneco.

