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ACTIEVOORWAARDEN 
GOOGLE NEST AUDIO 

Deze actie wordt aangeboden door: NutsServices B.V., handelend onder de naam Budget Energie, gevestigd te (1017 BM) 

Amsterdam aan de Reguliersdwarsstraat 58a, hierna te noemen: “Budget Energie”.

Onder deze actie ontvang je als je je bij Budget Energie aanmeldt voor een 1- of 3-jarig energiecontract voor zowel gas als 

elektriciteit, nu tijdelijk een Google Nest Audio (ter waarde van € 99,-). Voor deze actie gelden de volgende voorwaarden: 

1. Deze actie is geldig van 14 november 2020 tot 1 februari 2021 en geldt zolang de voorraad strekt (op=op).

2. Indien het energiecontract binnen 1 jaar na de aanvang van de looptijd ervan wordt beëindigd (ongeacht de reden

daarvan), behoudt Budget Energie zich het recht voor om de waarde van de Google Nest Audio (€ 99,-) in rekening te

brengen. Je machtigt Budget Energie hierbij om in dat geval voornoemd bedrag te incasseren op het bij ons bekende

bankrekeningnummer (dan wel te verrekenen op de eindnota).

3. Budget Energie verstuurt de Google Nest Audio binnen twee weken nadat de levering van energie is gestart.

4. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties van Budget Energie, met uitzondering van de combikorting

van Budget Thuis.

5. Deelname aan deze actie is alleen toegestaan als je ouder bent dan 18 jaar.

6. Budget	Energie	behoudt	zich	het	recht	voor	om	je	van	deelname	uit	te	sluiten	of	te	diskwalificeren	als	zij	op	welke

grond ook vermoedt dat je niet conform de actievoorwaarden handelt of als je op enigerlei wijze frauduleus handelt.

In dergelijke gevallen behoudt Budget Energie zich nadrukkelijk het recht voor om de eventueel reeds toegezonden

Google Nest Audio terug te vorderen, of de waarde daarvan (€ 99,00) in rekening te brengen. Je machtigt Budget

Mobiel hierbij om in dat geval voornoemd bedrag te incasseren op het bij ons bekende bankrekeningnummer.

7. Budget Energie behoudt zich tevens het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke

ingang te beëindigen of deze actievoorwaarden te wijzigen.

Op de webpagina www.budgetthuis.nl/energie/voorwaarden vind je de actuele actievoorwaarden.

8. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Budget Energie.

www.budgetthuis.nl/energie/voorwaarden

