Actievoorwaarden Budget Energie
De actie wordt aangeboden door Nutsservices B.V. (handelend onder de naam en hierna te noemen Budget Energie),
Postbus 11950, 1001 GZ te Amsterdam. Op de actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
Criteria voor deelname
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

De actie is alleen geldig wanneer u tijdens de actieperiode een geldige overeenkomst sluit met Budget Energie.
De actie is alleen geldig voor kleinverbruikers met een stroomaansluiting tot en met 3x80 Ampère (met een
maximaal verbruik van 20.000 kwh) en met een gasaansluiting tot en met 40m3 (n) per uur (met een maximaal
verbruik van 10.000 m3).
Deze actie is niet geldig voor bestaande klanten van Budget Energie.
De aanbieding geldt niet voor klanten die meer dan drie (3) adressen in één keer willen aansluiten bij
Budget Energie.
De klant betaalt middels automatische incasso en machtigt Budget Energie tot automatische incasso van
het maandbedrag.
Budget Energie is gerechtigd om zonder opgaaf van redenen klanten voor dit product te weigeren.
Op de leveringsovereenkomst van deze actie zijn deze actievoorwaarden en de Algemene Voorwaarden
van Budget Energie van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn te vinden op onze website
www.budgetenergie.nl/voorwaarden.

Budget korting
8.
9.
10.

11.

De hoogte van de 'Budget korting' staat vermeld in de aanmeldbevestiging die u per e-mail ontvangt.
Iedere aanspraak op de 'Budget korting' vervalt automatisch bij voortijdige beëindiging van de
leveringsovereenkomst.
De ‘Budget korting’ wordt aan het einde van de looptijd van de leveringsovereenkomst met u verrekend.
Blijkt dan bij het vaststellen van de jaarnota dat er sprake is van een openstaand vervallen saldo, dan vervalt de
aanspraak op de 'Budget korting' volledig.
De totale ʻBudget korting' is alleen geldig voor kleinverbruikers die zowel gas als stroom afnemen bij
Budget Energie.
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