Actievoorwaarden: ‘Teruggave jaarnota’

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ‘Teruggave jaarnota’,
hierna te noemen ‘Actie’, die wordt georganiseerd door Eneco
Retail BV, gevestigd te Rotterdam (KvK nummer 24324527)
aan de Marten Meesweg 5, hierna ook te noemen ‘Eneco’.
2. De voorwaarden zijn in te zien op de website eneco.nl/email,
hierna te noemen ‘de website’.
3. Eneco is te allen tijde gerechtigd de voorwaarden te wijzigen.
Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op
de website worden geplaatst onder vermelding van de datum
van wijziging.
4. 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)vergoeding worden gemaakt.
5. Deelname aan de Actie staat alleen open voor klanten van
Eneco.
6. Iedere klant van Eneco is gerechtigd deel te nemen aan deze
Actie, mits men in het bezit is van een e-mailadres. Er bestaat
geen verplichting tot deelname aan de Actie.

13. De prijs wordt maandelijks aan 4 deelnemers uitgereikt. Trekking
van de prijs vindt vanaf september tot en met december 2012
iedere maand plaats.
14. Bij de trekking van september wordt de prijs verloot onder de
klanten die in de maand september gerespondeerd hebben.
Bij de trekking van oktober wordt de prijs verloot onder de
klanten die in de maand oktober gerespondeerd hebben etc.
15. Deelnemer wordt in één trekking meegenomen. Dit betreft de
trekking over de maand waarin de deelnemer gerespondeerd
heeft.
16. De winnaar van de prijs wordt iedere maand willekeurig bepaald.
17. De winnaar van de prijs ontvangt een mail met nadere informatie
over het uitreiken van de prijs. Eventueel kan de winnaar een
verzoek krijgen om vrijwillig mee te werken aan een publicitair
moment bij de uitreiking van de prijs.
18. Voorwaarde voor het uitbetalen van de prijs is dat de betreffende jaarnota van de prijswinnaar volledig voldaan is aan
Eneco.
19. Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

8. De Actie loopt van 1 september t/m 31 december 2012.
9. Deelnemers kunnen vanaf 1 september 2012 het e-mailadres
doorgeven via bijgevoegde antwoordkaart, sms of de website
eneco.nl/email. De deelnemer dingt daarna automatisch mee
naar de prijs.
10. Klanten van Eneco mogen maximaal één keer deelnemen aan
deze actie. Per klantnummer mag maximaal één e-mailadres
worden doorgegeven. Dit dient het e-mailadres te zijn waarop
men belangrijke informatie van Eneco wenst te ontvangen voor
de doeleinden genoemd in het (verkorte) privacy statement.
11. Eneco en de vennootschappen binnen haar groep verwerken
uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze en volgens de wet.
De verwerking vindt plaats in verband met een goede bedrijfsvoering. We gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld voor
de uitvoering van uw overeenkomst, voor serviceberichten en
marketingberichten. Voor marketingberichten kunt u zich op
ieder gewenst moment afmelden via de standaard afmeldlink
onderin onze mails, via eneco.nl/vraag, of als u daar de voor
keur aan geeft per brief aan Eneco, Antwoordnummer 5166,
3000 VB Rotterdam. Het privacy statement van Eneco kunt
u vinden op eneco.nl/privacystatement.
12. De prijs bestaat uit teruggave van € 250 van de kosten op
de jaarnota 2011-2012 van Eneco Retail BV. Onder kosten
wordt verstaan: kosten voor energie (elektriciteit, gas en
warmte), vastrecht en netbeheer.

20. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal niet in rekening
worden gebracht bij de deelnemer, maar door Eneco worden
voldaan, mits over de gewonnen prijs kansspelbelasting dient
te worden afgedragen.
21. Eneco handelt in overeenstemming met de Gedragscode
Promotionele Kansspelen. Klachten over de Actie kunnen
schriftelijk worden ingediend bij Eneco Retail BV, Postbus
1003, 3000 BA Rotterdam.
22. Vragen met betrekking tot de Actie kunnen worden gesteld
aan onze klantenservice op telefoonnummer 0900 - 0201
(€ 0,10 p.m.). Bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en
18.00 uur.
23. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien
beslist Eneco als organisator van de Actie.
24. Eneco besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie
van de Actie. Desondanks is het mogelijk dat de verstrekte
informatie onvolledig of onjuist is. Eventuele druk-, spel-,
zet- of andere van dergelijke fouten in door Eneco openbaar
gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Eneco
niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze
een verplichting voor Eneco in het leven roepen.
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7. Eneco is te allen tijde gerechtigd deelnemers zonder opgaaf
van reden uit te sluiten van deelname aan de Actie.

