ACTIEVOORWAARDEN KORTING OP ZONNEPANELEN VIA BUDGET ENERGIE
KvK: 43297646

Btw nr: NL819182813B01

IBAN: NL86ABNA0511919131

BIC: ABNANL2A

www.budgetenergie.nl

Deze actie wordt aangeboden door Budget Thuis 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 kan u met korting zonnepanelen aanschaffen bij onze partner Koolen Industries Solar B.V. (hierna te
noemen: “Koolen”). Voor deze actie gelden de volgende voorwaarden:
1.

Deze actie heeft een beperkte looptijd en is onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze partner Koolen. De
zonnepanelen moeten in ieder geval vóór 31 december 2022 geïnstalleerd zijn.

2.

Deze actie wordt uitsluitend aan door ons geselecteerde klanten aangeboden. Wij kunnen deze actie (o.a.) aan u
aanbieden omdat u een energiecontract bij Budget Energie heeft met een vaste looptijd. Indien uw contract tijdens
de vaste looptijd eindigt (ongeacht de reden daarvan), dan behouden wij ons het recht voor om de korting terug te
vorderen (dan wel te verrekenen).

3.

Deze actie is bedoeld om u in staat te stellen om (ongeveer) net zoveel zonnepanelen aan te schaffen zodat u net
zoveel elektriciteit kunt gaan opwekken als u op jaarbasis verbruikt. Het is niet de bedoeling dat u via deze actie grote
aantallen zonnepanelen met korting aanschaft om veel meer dan uw eigen verbruik te compenseren. Mochten wij
constateren dat de totale opwek uw jaarlijkse verbruik aanzienlijk overstijgt, dan behouden wij ons het recht voor om
de korting (deels of volledig) terug te vorderen (dan wel te verrekenen).

4.

Onze partner Koolen is degene die verantwoordelijk (en aansprakelijk) is omtrent de aanschaf en installatie van de
zonnepanelen. Budget Energie aanvaardt in dat kader geen enkele aansprakelijkheid.

5.

U kunt slechts eenmaal meedoen aan deze actie, en uitsluitend voor het adres waar wij u energie leveren.

6.

Budget Energie behoudt zich het recht voor om u van deelname uit te sluiten of te diskwalificeren als zij op welke
grond ook vermoedt dat u niet conform de actievoorwaarden handelt of als u op enigerlei wijze frauduleus handelt. In
dergelijke gevallen behoudt Budget Energie zich nadrukkelijk het recht voor om de korting bij u terug te vorderen (dan
wel te verrekenen).

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 vindt u de actuele actievoorwaarden.

8.

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

