
 

 

 
 7240_1 – Actievoorwaarden – VastePrijsEnergie met Weekdeal  

 

Vattenfall Klantenservice N.V. factureert en incassseert namens Vattenfall Sales Nederland N.V. en is gerechtigd om namens 
Vattenfall Sales Nederland N.V. op te treden. 
  

 

Actievoorwaarden 
VastePrijsEnergie met Weekdeal   

 
 

1) Deze actievoorwaarden gelden voor het gebruik maken van deze actie (Actie) die 
wordt georganiseerd door Vattenfall Sales Nederland N.V. (hierna: Vattenfall). Door 
gebruik te maken van deze Actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden. 

2) Iedereen die in Nederland woont, een energiecontract mag afsluiten en minimaal 18 
jaar is, kan deelnemen aan deze actie, mits alle ingevulde gegevens juist zijn. 
Daarnaast kunnen alléén nieuwe klanten gebruikmaken van deze Actie. Nieuwe 
klanten mogen het afgelopen jaar geen stroom en/of gas bij Vattenfall hebben 
afgenomen. 

3) Bij deze Actie ontvang je een cadeau. Je hebt alléén recht op het cadeau als je zowel 
stroom als gas bij Vattenfall afneemt. Neem je alleen stroom of alleen gas af, dan heb je 
geen recht op het cadeau. Nadat we je aanvraag hebben verwerkt en deze akkoord is, 
informeren we je over de startdatum voor de levering van stroom en gas. Is het derde 
termijnbedrag afgeschreven? Dan wordt het cadeau binnen 4 weken na de 
afschrijving van het derde termijnbedrag per post naar je gestuurd.  

4) De Actie geldt zolang de voorraad van het betreffende cadeau strekt. Het kan zijn dat 
een (eerder) gecommuniceerd cadeau niet langer beschikbaar is. In dat geval nemen 
we contact met je op en mag je – in overleg met Vattenfall -  een ander, vergelijkbaar 
product kiezen uit de door Vattenfall beschikbaar gestelde productenkeuze.  

5) Deze Actie geldt niet in combinatie met andere acties en is niet inwisselbaar voor geld 
of andere producten. 

6) Stop je het contract voor de afgesproken einddatum? Dan betaal je een 
opzegvergoeding omdat je het contract voortijdig beëindigt (zie Productvoorwaarden). 
Daarnaast moet je ook het ontvangen cadeau (deels) terugbetalen als je opzegt in het 
eerste contractjaar met een maximum van € 100,- (€ 50,- per energieproduct).  

7) De ingangsdatum van het contract hangt af van de einddatum van het contract bij 
jouw huidige leverancier. Loopt het binnen 60 dagen af? Dan start de levering door 
Vattenfall na afloop van dat contract. Is dit langer? Dan start de levering door Vattenfall 
zo snel mogelijk. In dat geval kan jouw huidige leverancier een opzegvergoeding in 
rekening brengen. Deze opzegvergoeding moet je zelf betalen. Wij vergoeden deze 
niet.  

8) Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Vattenfall mag deze 
actie altijd eerder stoppen of veranderen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van 
schade. De veranderingen gelden alleen voor nieuwe contracten en niet voor 
contracten die al afgesloten zijn. Vattenfall beslist zelf over situaties die niet in deze 
actievoorwaarden zijn geregeld. 

 


