Contract.

Voor Anna-services.
Uw
Uwgegevens
gegevens
Voorletters:
Naam:
Geslacht:
Leveringsadres:

xxx
xxx
xxx
xxx

Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Mobiel nummer:

xxx
xxx
xxx

E-mailadres:
Betaalwijze:
Bank-/girorekening:
Correspondentieadres:

xxx
Automatische incasso
xxx
xxx

Maandelijkse kosten:
Looptijd:
Startdatum:

€3,99
Onbepaalde tijd
xxx

- OM TE BEWAREN -

Uw
Uwgegevens
contract - hoofdlijnen
Inleiding
Bij NLE houden we niet van lange contracten. Maar ja, Anna is wel
een technisch product waarover goede afspraken moeten worden
gemaakt. Daarom gaat u voorafgaand aan de bestelling van Anna
akkoord met de voorwaarden voor Anna. Deze voorwaarden zijn van
toepassing op uw Anna-contract.
Bruikleen en betaling
Om de Anna-services te leveren, ontvangt u Anna in bruikleen.
U kunt dit vergelijken met de mediabox van uw tv- of internetprovider.
U betaalt voor de Anna-services €3,99 per maand. Vanaf het moment dat
Anna bij u is geïnstalleerd. Op dit moment start ook de bruikleenperiode.

CONTRACT ANNA-SERVICES

Installatie
NLE geeft opdracht aan een professionele installateur om Anna in uw woning
te installeren. Deze installatie omvat de juiste plaatsing van de componenten en de
activatie van de Anna-services. De eenmalige installatiekosten van €70,00 worden direct
per pin aan de installateur voldaan. Wel zo makkelijk.
Privacy
Wij begrijpen dat uw data belangrijk is. Daarom beloven we: wij doen niets met uw data wat u niet weet.
De data die we met Anna verzamelen wordt gebruikt om uw energieverbruik inzichtelijk te maken en te
moduleren. Uw data wordt niet verkocht aan adverteerders.
Opzegbaarheid
Anna is niet gekoppeld aan uw energiecontract. Zo lang u betaalt voor de Anna-services, kunt u gebruikmaken van de functionaliteit van Anna. Het Anna-contract is maandelijks opzegbaar. U zit dus nergens
langdurig aan vast.
Wij wensen u veel plezier met Anna!
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