Actievoorwaarden bij powerpeers Samenstroom, powerpeers Opwekkersstroom en
powerpeers Gas met CO2-compensatie
1.

Door het deelnemen aan deze actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden. Deze actie
is geldig van 23 februari 2017 tot en met 31 december 2017.

2.

Deze actie geldt alleen wanneer je één of meer van de volgende contracten met
powerpeers aan gaat tegen variabele leveringskosten voor een onbepaalde periode:
powerpeers Samenstroom, powerpeers Opwekkersstroom, powerpeers Gas met CO2compensatie.

3.

Iedereen die in Nederland woont, een energiecontract mag afsluiten, minimaal 18 jaar is en
geen lopend contract bij powerpeers heeft en ook het afgelopen jaar niet gehad heeft, kan
deelnemen aan de actie.

4.

Het termijnbedrag is gebaseerd op je verwachte leveringskosten, de netwerkkosten, de
overheidsheffingen en de btw. Je leveringskosten baseren we op het verwachte verbruik
(de hoeveelheid stroom en gas) die je ons opgeeft of op basis van het historisch verbruik
op jouw adres.

5.

Je ontvangt de éénmalige korting aan het einde van het eerste jaar verrekend met je
jaarrekening. Je vindt de hoogte van de korting terug in onze bevestigings-e-mail van deze
actie.

6.

Zeg je één van beide of beide contracten binnen 12 maanden op na start van de levering,
dan wordt de korting evenredig verdeeld over het aantal maanden dat je klant bent geweest
bij powerpeers en verrekend met jouw slotfactuur (bijv. als je na 10 maanden opzegt, dan
krijg je 10 / 12e deel van de korting).

7.

Brengt je huidige energieleverancier een opzegvergoeding in rekening? Dan zijn deze
kosten voor jou. Je hebt geen recht op een overstapkorting via powerpeers.

8.

De ingangsdatum van dit contract is afhankelijk van de einddatum van je huidige contract.
Heeft je huidige contract bij aanmelding een resterende looptijd van maximaal 6 maanden
dan start de levering bij powerpeers na de afloop van je huidige contract. Is de resterende
looptijd van je contract langer dan 6 maanden, dan nemen we contact met je op om te
bespreken wanneer je over wilt stappen.

9.

Voor deze actie gelden naast deze actievoorwaarden ook de productvoorwaarden
powerpeers samenstroom of powerpeers opwekkersstroom, wanneer je de opwek van je
zonnepanelen als bron aanbiedt op powerpeers.nl. En de Algemene Voorwaarden voor de
levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (2013). Alle voorwaarden staan ook op
http://www.powerpeers.nl/voorwaarden.

10.

Je gegevens gebruikt powerpeers om je te informeren over diensten en producten van
powerpeers. Als je hierop geen prijs stelt, kun je dit kenbaar maken aan powerpeers via
service@powerpeers.com.

11.

Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Powerpeers mag deze
actie altijd eerder beëindigen, onderbreken of veranderen zonder dit aan te geven en
zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade. De veranderingen zijn dan alleen voor
nieuwe contracten en niet voor contracten die al bestonden.
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