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Actievoorwaarden 
Ambassadeursprogramma 

Geldig vanaf 1 november 2017 

1 Wat is het? 
Het ambassadeursprogramma is actie voor alle klanten van om. Aangezien wij een 
coöperatie zijn en dus geen winstoogmerk hebben gaat onze opbrengst niet naar grote 
aandeelhouders maar naar jou, onze klant. Daarom bieden wij dit programma en ontvangt 
elke klant van ons een unieke ambassadeurscode. Deze code kun je delen in jouw netwerk, 
voor iedereen die overstapt naar om met jouw code ontvang jij eenmalig €20. Wij stoppen 
onze opbrengst niet in dure reclamecampagnes, liever laten we jou daarvan profiteren. 

2 Hoe werkt het? 
1) Als een klant van om krijg je een unieke ambassadeurscode zodra je aanmelding 

afgerond is. Als bestaande klant heb je deze ontvangen via email. 

2) Deel jouw ambassadeurscode met bijvoorbeeld je vrienden en familie. 
Tip: als je de code deelt middels de twitter of facebook link, wordt de code 
automatisch ingevuld voor iedereen die hier gebruik van maakt. 

3) Wordt jouw ambassadeurscode ingevuld bij de aanmelding van een nieuwe klant, dan 
registeren wij dat. 

4) Als dank voor de aanmelding krijg jij als ambassadeur eenmalig een vergoeding van 
€20. Deze vergoeding krijg je per nieuwe klant die jouw ambassadeurscode heeft 
ingevuld. Hoe meer mensen zich aanmelden met jouw code, hoe meer je dus van 
ons krijgt! 

5) De vergoeding wordt verrekend op je termijnfactuur binnen 4 tot 8 weken nadat de 
nieuwe klant zich heeft aangemeld. 

Voor vragen kun je bellen naar om op telefoonnummer 0222 760 044 of stuur een email 
naar info@samenom.nl 
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3 Algemeen 
Dit is een actie van om (handelsnaam van Coöperatieve Duurzame Energie Unie U.A.), 
Paasheuvelweg 34A, 1105BJ Amsterdam. Hierop zijn de volgende voorwaarden van 
toepassing: 

1) Deze actie loopt vanaf 1 november 2017. 
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) Uitkering van de vergoeding vindt slechts plaats indien zowel de ambassadeur als de 
nieuwe klant die de ambassadeurscode heeft gebruikt een bindende overeenkomst 
voor de levering van energie hebben met om en de levering ook ingegaan is. 

5) Per aanmelding kan één ambassadeurscode gebruikt worden. 

6) Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw. 

7) om behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze actievoorwaarden te wijzigen. 
Dit heeft geen gevolgen als 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. 

8) om 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. 

9) 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. 

10) Door deel te nemen aan deze actie worden deze voorwaarden geaccepteerd. 

http://www.samenom.nl/voorwaarden
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