Actievoorwaarden

Ga voor duurzaam en geef nieuwe energie!
Geldig vanaf 11 februari 2019
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Wat is het?

De actie Ga voor duurzaam en geef nieuwe energie! is opgezet in samenwerking met
Klimaatverbond Nederland voor Warmetruiendag 2019. Er zijn in Nederland 750.000
huishoudens die te weinig geld hebben om hun energierekening te kunnen betalen. om |
nieuwe energie helpt hen door voor iedere nieuwe klant die zich aanmeldt met de code
‘WarmeTrui2019’ een bedrag van €20 over te maken aan de Stichting Energiebank
Nederland. Dankzij deze donatie kunnen zij mensen in energienood helpen bij
bewustwording, het verlagen van hun energieverbruik en het betalen van de energierekening.
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Hoe werkt het?
1) Men kan deelnemen aan deze actie door klant te worden via deze link.
2) Voor iedere klant die zich op deze wijze aanmeldt, wordt een bedrag van €20
gereserveerd dat op een later te bepalen moment zal worden uitgekeerd aan de
Stichting Energiebank Nederland.
3) De voortgang van deze actie zal worden gecommuniceerd op
www.samenom.nl/warmetruiendag. Daar zal te zien zijn hoeveel mensen inmiddels al
zijn geholpen.

Voor vragen kun je bellen naar om | nieuwe energie op telefoonnummer 0222 760 044 of
stuur een email naar info@samenom.nl

© Copyright om | nieuwe energie 2013-2019. Alle rechten voorbehouden.

1

3 Algemeen
Dit is een actie van om | nieuwe energie (handelsnaam van Coöperatieve Duurzame Energie
Unie U.A.), Paasheuvelweg 34A, 1105BJ Amsterdam. Hierop zijn de volgende voorwaarden
van toepassing:
1) Deze actie loopt vanaf 11 februari 2019. Voorlopig nog zonder einddatum, zodra er
een einddatum bekend is, zal deze opgenomen worden in gewijzigde
actievoorwaarden.
2) Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties of aanbiedingen.
3) Deze actie geldt niet bij een verlenging of verhuizing van een bestaande klant.
4) Door deel te nemen aan deze actie wordt men direct klant bij de coöperatie om |
nieuwe energie. Daarmee steunt men het hele collectief.
5) Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.
6) om | nieuwe energie behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze
actievoorwaarden te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen als op moment van
kwalificeren aan de op dat moment geldende voorwaarden is voldaan. Een herziene
versie wordt zo snel mogelijk op www.samenom.nl/voorwaarden geplaatst.
7) om | nieuwe energie behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze actie, zonder
inlichting of opgaaf van reden, stop te zetten. In deze gevallen kan geen aanspraak
worden gemaakt op enige (schade)vergoeding.
8) Bovenaan het document staat de datum vanaf welke deze voorwaarden van
toepassing zijn, indien er sprake is van gewijzigde voorwaarden staat hier de datum
wanneer deze ingaan en zal deze datum dus afwijken van de startdatum van de
looptijd.
9) Door deel te nemen aan deze actie worden deze voorwaarden geaccepteerd.
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