
 

Goed bezig!  
Jij wilt gebruik maken van minder energie, minder stroom, minder gas, met welkomstbonus. 
Daarmee ga je akkoord met de volgende actievoorwaarden:

1. Je kunt alleen gebruikmaken van de actie als je in de afgelopen 12 maanden geen klant van Coolblue Energie bent geweest.

2. Je sluit een contract voor minder energie met welkomstbonus af met een looptijd van 1 of 3 jaar met vaste tarieven.  

3. Je krijgt de welkomstbonus als je stroom en gas afneemt. Het exacte bedrag staat in de e-mail bij je leveringsovereenkomst.  

4. Je machtigt Coolblue Energie tot een automatische incasso van de maandelijkse factuur en de overige betalingen in 
 de leveringsperiode.

5. Je gebruikt deze actie één keer per leveringsadres. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties.

6. Bij een 1-jarig contract ontvang je de welkomstbonus na het eerste jaar bij de jaarafrekening. Bij een 3-jarig contract 
   verrekenen we de bonus in 3 gelijke delen bij de jaarafrekening. 

7. Je verliest aanspraak op de welkomstbonus als je de leveringsovereenkomst voor de einddatum beëindigt, bij een 
   betalingsachterstand of bij meer dan één betalingsherinnering, aanmaning en/of stornering per jaar. 

8. Bij tussentijdse beëindiging van de leveringsovereenkomst brengen we een opzegvergoeding in rekening. 
  De hoogte hiervan is afhankelijk van de resterende duur van de leveringsovereenkomst.

9. Wil je dat we alvast starten met leveren binnen de herroepingstermijn? Dan vervalt je welkomstbonus.

10. Deelname aan de actie is alleen mogelijk met een verbruik minder dan 10.000 kWh stroom en 10.000 m3 gas per jaar.

Overig
1. De actievoorwaarden van Coolblue Energie zijn bindend. Ook mogen we de actievoorwaarden op elk moment zonder reden 

  wijzigen. Natuurlijk zorgen we ervoor dat dit geen gevolgen heeft voor eerder afgesloten leveringsovereenkomsten.

2. Je krijgt toegang tot korting op energiebesparende producten via je Coolblue-account. Heb je die niet? Geen probleem, dan 
  maken wij er eentje voor je tijdens je aanmelding. Hiervoor delen we je gegevens met Coolblue B.V.

3. Op de bepalingen van deze actie zijn de actievoorwaarden, productvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden van 
   Coolblue Energie van toepassing.

4. Dit is een actie van Coolblue Energie, te vinden op Stationsplein 21, 3818 LE in Amersfoort in samenwerking met Coolblue 
  B.V., te vinden op het Weena 664, 3012 CN in Rotterdam.
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