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VOORWAARDEN COMBIKORTING
BUDGET THUIS

Als klant van Budget Thuis krijg je automatisch combikorting als je tegelijkertijd meerdere producten (Energie, Alles-in-1 en/ 
of Mobiel) afneemt. De combikorting wordt maandelijks vooraf uitgekeerd en wordt verrekend op de factuur voor Budget 
Alles-in-1 en/of de factuur voor Budget Mobiel. De voorwaarden voor de combikorting zijn als volgt:

• Je bent op hetzelfde adres klant voor meerdere producten van Budget Thuis;
• De combikorting gaat in nadat een eventuele actieperiode voor je Budget Alles-in-1 of Budget Mobiel abonnement is 

verstreken. Tot dat moment telt jouw afname van (een) ander(e) product(en) (Energie en/of Alles-in-1) dus nog niet mee 
voor de combikorting;

• De hoogte van de combikorting is afhankelijk van het aantal producten dat je afneemt van Budget Thuis en wordt 
bevestigd in de bevestigingsmail(s);

• Je kan een combikorting krijgen tot maximaal vijf Budget Mobiel abonnementen. Als je meer abonnementen afsluit, dan 
ontvang je voor die abonnementen geen combikorting;

• Bij afname van (i) Energie of Alles-in-1 én (ii) Mobiel, ontvang je de combikorting op de factuur voor Budget Mobiel; 
• Bij afname van (i) Energie én (ii) Alles-in-1, ontvang je de combikorting op de factuur voor Budget Alles-in-1;
• Bij afname van alle producten ontvang je de combikorting op zowel de factuur voor Budget Mobiel als de factuur voor 

Budget Alles-in-1.
• Budget Thuis behoudt zich het recht voor de combikorting (en deze voorwaarden) te wijzigen (dan wel de combikorting 

te beëindigen).

Als je in een maand niet langer klant bent voor een bepaald product (of meerdere producten) van Budget Thuis, dan voldoe 
je vanaf dat moment niet langer aan de voorwaarden voor de (volledige) combikorting en ontvang je deze dus niet langer op 
de betreffende factuur/facturen.

Let op: Als je gaat verhuizen, geef dit dan op tijd aan ons door, zodat je je recht op combikorting behoudt.

Datum: 1 juni 2022


