Actievoorwaarden NLE.
Cadeaubon bol.com

Nieuwe klanten die zich binnen de actieperiode via de actiepagina (www.nle.nl/bol) aanmelden voor een energiecontract bij De
Nederlandse Energie Maatschappij B.V. (“NLE”), aan alle actievoorwaarden voldoen en instemmen met deze voorwaarden,
krijgen als welkomstgeschenk een cadeaubon van bol.com ter waarde van €120,00.
1.

Deze actie is geldig van 18 november 2017 tot en met 31 december 2017 en is niet geldig in combinatie met andere acties.

2.

Deelname aan de actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die
beschikken over een vaste woon- en verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. Deze actie geldt niet voor een
collectief van consumenten.

3.

Door van het actieaanbod gebruik te maken accepteert u en stemt u in met deze actievoorwaarden.

4.

Deze actie geldt uitsluitend voor nieuwe klanten die zich via de daartoe speciaal ingerichte actiepagina www.nle. nl/bol bij
NLE hebben aangemeld voor een energiecontract voor de levering van zowel elektriciteit als gas en die de energienota’s
per automatische incasso betalen.

5.

Per leveringsadres kan slechts éénmaal gebruik worden gemaakt van deze actie.

6.

Iedereen die reeds klant is of in de afgelopen 24 maanden klant is geweest van NLE, is uitgesloten van deelname.

7.

De cadeaubon wordt onder deze actie uitsluitend aan de deelnemer verstrekt indien de wettelijke afkoelperiode is
verstreken en NLE geen annulering van het energiecontract binnen deze afkoelperiode heeft ontvangen. Bij annulering
vervalt het recht op het welkomstgeschenk.

8.

Binnen 7 dagen na het verstrijken van de voornoemde afkoelperiode ontvangt de klant de cadeaubon van bol.com op het
bij de aanmelding opgegeven e-mailadres.

9.

De cadeaubon kan niet worden omgezet in een alternatief welkomstgeschenk of geldbedrag.

10. Bij voortijdige beëindiging van het energiecontract in het eerste jaar van de looptijd vermeld op het energiecontract,
behoudt NLE zich het recht voor een vergoeding ter waarde van de verstrekte cadeaubon in rekening te brengen.
11. Naast deze actievoorwaarden zijn op de cadeaubon tevens de ‘Cadeaubonvoorwaarden’ van bol.com van toepassing. Deze
zijn te vinden op de website van bol.com.
12. NLE behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang te beëindigen of
deze actievoorwaarden te wijzigen. Op de website www.nle.nl/bol vind je de meest actuele actievoorwaarden.
13. NLE behoudt zich het recht voor om een klant van deelname uit te sluiten of te diskwalificeren als NLE op welke grond dan
ook vermoedt dat niet conform deze actievoorwaarden of op enigerlei wijze frauduleus is gehandeld.
14. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
15. In geval van strijdigheid tussen deze actievoorwaarden en de Contracts- of Algemene Voorwaarden, prevaleren deze
actievoorwaarden.
16. Bij voortijdige beëindiging van het energiecontract in het eerste jaar van de looptijd vermeld op het energiecontract,
behoudt NLE zich het recht voor een vergoeding ter waarde van de verstrekte cadeaubon in rekening te brengen.
17. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van NLE.

