Actievoorwaarden
Allure Energie FC Groningen Open dag Deal 2019

De actie wordt je aangeboden door Allure Energie B.V. kvk nummer 59571446, hierna te noemen Allure Energie. Op de actie zijn de
volgende voorwaarden van toepassing:
1.

De actie geldt alleen als je je aanmeldt op de open dag op 28 juli 2019 of ingaat op het aanbod dat je per mail ontvangt vanuit
Allure Energie.

2.

De actie is alleen geldig wanneer je een geldige overeenkomst sluit met Allure Energie voor gas en stroom voor de duur van 3
jaar.

3.

Deze actie is niet geldig voor bestaande klanten van Allure Energie of klanten die meer dan twee adressen in één keer willen
aansluiten bij Allure Energie.

4.

De FC Groningen Open dag Deal 2019 is bij een 3 jarige overeenkomst van gas en stroom: maximaal 50% korting op de
variabele stroom leveringskosten over de eerste 12 maanden (niet op de vaste leveringskosten, heﬃngen van de overheid,
btw of de netbeheerkosten) tot een verbruik van 3.000 kWh (=gemiddeld huishouden van 3000 kWh per jaar*). Wij
verrekenen de korting op de eerste jaarrekening. Het FC Groningen Shirt ontvang je direct bij het afsluiten op de open dag of
bij aanbod per mail, via een unieke vouchercode. De code is vervolgens eenmalig gebruiken in de webshop van FC Groningen
bij het bestellen van een FC Groningen Shirt 2019/2020 ter waarde van € 59,95.

5.

Bij alleen 1 product heeft klant keuze uit gratis stroom of het FC Groningen shirt.

6.

Allure Energie regelt je overstap en zegt je huidige overeenkomst op. Je komt geen moment zonder energie te zitten. Zo
proﬁteer je al snel van onze scherpe tarieven. Mocht je huidige energieleverancier een opzegboete in rekening brengen
omdat je overeenkomst vroegtijdig wordt beëindigd, dan zijn deze kosten voor jou.

7.

Ingeval de overeenkomst binnen de bedenktijd van veertien dagen wordt geannuleerd en/of er door Allure Energie geen
levering onder de voornoemde leveringsovereenkomst zal kunnen plaatsvinden terwijl je reeds een shirt hebt ontvangen,
machtig je Allure Energie om eenmalig via het door jou opgegeven rekeningnummer het bedrag van € 59,95 voor het FCGroningen Shirt te incasseren.

8.

Beëindig je binnen het eerste jaar je leveringsovereenkomst, dan heeft Allure Energie het recht om, naast de
opzegvergoeding genoemd in het tarievenblad Allure Energie, de waarde van de korting terug te vorderen met een maximum
van € 100,- (€ 50,- per aansluiting). Dit doen we alleen als je de korting al hebt ontvangen.

9.
10.

Deze aanbieding geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen en/of acties van Allure Energie.
Wat doen we met jouw persoonlijke gegevens? Allure Energie vraagt bij de aanvraag van een dienst of product om jouw
persoonsgegevens. Jouw gegevens gebruiken wij:
A. Voor het accepteren van je aanvraag,
B. het uitvoeren van de overeenkomst,
C. risicobeheer,
D. analyses en marketingdoeleinden.
Stel je geen prijs op marketingberichten dan kan je je op ieder gewenst moment afmelden via een mail aan onze
klantenservice. Het privacy statement van Allure Energie is te vinden op Allure-energie.nl/privacy.
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11.

Allure Energie 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. Dit heeft geen gevolgen voor reeds aangemelde klanten, die aan alle hiervoor
bedoelde voorwaarden voldoen. In deze gevallen kan geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt. In alle
gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Allure Energie.

12.

Door mee te doen aan deze actie, accepteer je de actievoorwaarden.

* bron milieu centraal
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