VOORWAARDEN BUDGET KORTING
START OF SUPPLY
De Budget korting wordt u aangeboden door Budget Thuis B.V. handelend onder de naam Budget Energie, gevestigd aan de
Reguliersdwarsstraat 58a, 1017 BM te Amsterdam.
1.

Deze actie geldt alleen als u tijdens de actieperiode een geldige leveringsovereenkomst afsluit voor elektriciteit en/of gas met
eenlooptijd van minimaal drie jaar tegen vaste tarieven.

2.

De Budget korting is niet geldig voor bestaande klanten van Budget Energie.

3.

Zodra wij de levering hebben gestart op uw adres, ontvangt u binnen enkele dagen de bonus op uw rekening. De definitieve
hoogte van de korting is afhankelijk van de looptijd van de overeenkomst en het aantal producten dat u afneemt. De waarde van
de korting die voor u van toepassing is, wordt bevestigd in de welkomstmail die u na aanmelding van Budget Energie ontvangt.

4.

Er geldt een bedenktijd van veertien dagen na ontvangst van de bevestiging van de overeenkomst. Deze actie geldt alleen als u
de leveringsovereenkomst niet annuleert tijdens deze bedenktijd.

5.

Ingeval de overeenkomst binnen de bedenktijd van veertien dagen wordt geannuleerd en/of er door Budget Energie geen
levering onder de voornoemde leveringsovereenkomst zal kunnen plaatsvinden, machtigt u Budget Energie om eenmalig het
totaalbedrag van de Budget korting te incasseren van het door u opgegeven rekeningnummer.

6.

Per klant kan slechts eenmaal gebruik worden gemaakt van de actie, ongeacht het aantal leveringsadressen dat u aansluit.

7.

Beëindigt u binnen het eerste jaar uw leveringsovereenkomst, dan heeft Budget Energie het recht om (de waarde van) de
Budget korting terug te vorderen met een maximum van € 100,- (€ 50,- per aansluiting).

8.

De schriftelijke bevestiging van de overeenkomst zal u per e-mail op het door u opgegeven e-mailadres ontvangen. De eenmalige
Budget korting zal pas worden uitgekeerd nadat de bevestiging van de overeenkomst verzonden is. Wij nemen binnen 14 dagen
na uw aanmelding telefonisch contact met u op. Indien wij na 14 dagen nog geen telefonisch contact met u hebben gehad,
zullen wij de overeenkomst annuleren en de eventueel verstrekte korting terugvorderen.

9.

Om aan deze actie deel te kunnen nemen dient u akkoord te gaan met automatische incasso van de in verband met de
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leveringsovereenkomst aan Budget Energie verschuldigde bedragen.
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