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Actievoorwaarden Oxxio InC ontrol  
 

Je hebt besloten Oxxio InControl te nemen. Hieronder staan de voorwaarden van deze actie. In deze voorwaarden staan de 

regels waaraan jij en wij ons moeten houden. 

 

1. Energie besparen met Oxxio InControl 

Word je klant van Oxxio? Dan kun je energie besparen met Oxxio InControl. Je krijgt daarvoor de InControl box.  

 

2. Hoe berekenen we je besparing? 

Met Oxxio InControl kun flink besparen. Jouw mogelijke besparing kun je vinden op Oxxio.nl/incontrol. Daarbij gaan we 

ervan uit dat je de Oxxio App en de energiebesparende producten uit de InControl box gebruikt. Bij de berekening zijn we 

ook uitgegaan van de energieprijzen van Oxxio InControl. En dat je per jaar 3.600 kWh stroom en 1.800 m3 gas gebruikt. 

 

3. Welke InControl boxen kun je kiezen? 

Er zijn 3 varianten. Dit zit er in de boxen. 

 

a. De InControl box  

 Een waardebon van € 125 inclusief btw waarmee je het Oxxio Bespaarpakket met 12 energiebesparende gadgets kunt 

bestellen. De waardebon kun je gebruiken bij De Energiebespaarshop. Je mag ook zelf andere energiebesparende 

producten kiezen. 

 De Oxxio App. Deze kun je gratis downloaden via de Apple Store of Google Play. 

 

b. De InControl box met Samsung Galaxy Tab4 

 Een waardebon van € 125 inclusief btw waarmee je het Oxxio Bespaarpakket met 12 energiebesparende gadgets kunt 

bestellen. De waardebon kun je gebruiken bij De Energiebespaarshop. Je mag ook zelf andere energiebesparende 

producten kiezen. 

 De Oxxio App. Deze kun je gratis downloaden via de Apple Store of Google Play. 

 De Samsung Galaxy Tab4 7.0’’ 8GB Wifi. 

 

c. De InControl box met Apple iPad Air, Lenovo laptop of Apple iPhone 5s, 6 of 6Plus 

 Een waardebon van € 125 inclusief btw waarmee je het Oxxio Bespaarpakket met 12 energiebesparende gadgets kunt 

bestellen. De waardebon kun je gebruiken bij De Energiebespaarshop. Je mag ook zelf andere energiebesparende 

producten kiezen. 

 De Oxxio App. Deze kun je gratis downloaden via de Apple Store of Google Play. 

 De Apple iPad Air 16GB Wifi of de Lenovo laptop Flex-2-14 of de Apple iPhone 5s, 6 of 6 Plus. Bij de iPhone 5s, 6 en 6 

Plus moet je zelf nog een bedrag bijbetalen. 

 

In de tabel hieronder staan de prijzen die je in de winkel betaalt voor deze devices. En hoeveel je zelf nog moet 

bijbetalen. Bijbetalen doe je in de webshop van Paradigit. 
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De devices die hier staan aangeboden, kunnen veranderen. Het type device en wat het device kan, kan veranderen. Ook de 

prijs van de devices kan veranderen. Daar kunnen wij niets aan doen. De informatie die hier staat, geeft je geen rechten. 

 

Met Oxxio InControl kun je op financieel aantrekkelijke wijze een device krijgen. Je betaalt naast de bijbetaal-prijs uit de 

tabel, je device in één keer af met het eerste termijnbedrag dat je aan Oxxio betaalt (na levering van het device). We 

verwachten dat je termijnbedrag in dat verbruiksjaar niet zal stijgen omdat je energie bespaart door het gebruik van de Oxxio 

App en de energiebesparende gadgets. Het totaal aan Oxxio verschuldigde jaarbedrag (device en energie) zal dus niet veel 

afwijken. 

 

4. Wat doen wij als er met deze devices iets verandert? 

Veranderen Samsung, Lenovo of Apple iets aan deze devices? Maken ze bijvoorbeeld een nieuw model van het device? Dan 

proberen wij ervoor te zorgen dat je dat nieuwe model krijgt. Lukt dat niet? En kunnen we het oude model ook niet meer 

krijgen? Dan kun je dat device niet meer krijgen. Wij proberen er dan voor te zorgen dat je een device van een ander merk 

krijgt dat erop lijkt. Let op: dit kan ook gebeuren in de tijd tussen je aanmelding bij Oxxio en het moment dat je je device 

bestelt. 

 

5. Voor wie geldt Oxxio InControl? 

Oxxio InControl is er voor mensen die klant worden van Oxxio en een laptop, een tablet of een smartphone krijgen. Oxxio 

InControl geldt alleen als je een overeenkomst bij ons tekent die 3 jaar duurt en waarbij de prijs van stroom en gas in die tijd 

gelijk blijft. 

Heb je van ons al eerder een laptop, een tablet of een smartphone gekregen? Neem je een overeenkomst dat je ieder moment 

kunt stoppen of waarbij de prijzen kunnen veranderen? Dan kun je Oxxio InControl niet krijgen. 

 

6. Hoe lang duurt deze Oxxio InControlactie? 

Deze Oxxio InControlactie begint op 9 november 2015. En hij duurt tot het moment dat de devices op zijn en in elk geval niet 

langer dan tot 1 februari 2016. 

 

7. Hoe betaal je? 

Je geeft ons toestemming de bedragen die je moet betalen automatisch van je bankrekening af te schrijven. Wij mogen 

daarbij bijvoorbeeld met je afspreken dat je vooraf een extra bedrag betaalt (een waarborgsom) of de termijnbedragen die je 

iedere maand moet betalen vooruit betaalt. 

 

8. Hoe krijg je je device? 

Als je hebt gekozen voor een InControl box met een device, dan krijg je een e-mail met een actiecode van Paradigit. De code 

ontvang je als wij je energie leveren, het eerste termijnbedrag van je bankrekening hebben geïncasseerd en je dit bedrag 

niet meer terug kunt storten op je eigen bankrekening. Met de actiecode kun je je device bestellen in de webshop van 

Paradigit op Paradigit.nl/oxxioincontrol. De actiecode is 3 maanden geldig. Na 3 maanden kun je je actiecode niet meer 

gebruiken. De actiecode is speciaal voor jou. Je mag hem niet aan een ander geven. Je kunt geen geld krijgen voor de 

actiecode. En ook geen andere devices. 

 
InControl devices 

  Samsung 

Galaxy Tab4 

 

iPad Air 

 

Lenovo 

laptop 

 

iPhone 5s 

 

iPhone 6 

 

iPhone 6 Plus 

 
Specificaties 

 
7-inch display 
(1024 x 600 
px) 
8 GB 
geheugen 
Wi-Fi 
Zwart of wit 

 
Retina display 
16 GB 
geheugen 
Wi-Fi 
Zwart of wit 

 

15,6-inch HD 
scherm 
Intel Core i3-
5005U 
4 GB geheugen 
128GB SSD schijf 
Windows 10 

 
4-inch Retina 
display 
16 GB geheugen  
A7 chip 
Touch ID 
Zilver, goud, 
space grijs 

 
4,7-inch Retina 
HD display 
16 GB geheugen 
A8 chip 
Touch ID 
Zilver, goud, 
space grijs 

 
5,5-inch Retina 
HD display 
16 GB geheugen 
A8 chip 
Touch ID 
Zilver, goud, 
space grijs 

 
Consumenten-
adviesprijs 
inclusief BTW 

 
€ 199 

 
€ 399 

 
€ 599 

 
€ 509 

 
€ 639 

 
€ 749 

 
Bijbetaal-prijs 
webshop 
Paradigit 
inclusief BTW 

 

€ 0 

 

€ 0 

 

€ 0 

 

€ 110 

 

€ 240 

 

€ 350 
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9. Hoe krijg je je waardebon voor de energiebesparende producten? 

Heb je gekozen voor InControl zonder device? Dan krijg je waardebon thuisgestuurd nadat je van ons stroom en gas hebt 

gekregen, wij het eerste termijnbedrag van je bankrekening hebben gehaald en je dit bedrag niet meer terug kunt storten op 

je eigen bankrekening. Met de code op de waardebon kun je je energiebesparende producten bestellen in de webshop van De 

EnergieBespaarshop op Energiebespaarshop.nl/oxxio. De EnergieBespaarshop verstuurt de energiebesparende producten gratis. 

De code is 3 maanden geldig. Na 3 maanden kun je je code niet meer gebruiken. De code is speciaal voor jou. Je mag hem niet 

aan een ander geven. Je kunt geen geld krijgen voor de code. En ook geen andere producten dan staan op 

Energiebespaarshop.nl/oxxio. 

 

10. Waar sturen we de devices en de energiebesparende producten naartoe? 

We sturen de devices en de energiebesparende producten naar het adres dat van ons stroom en gas krijgt. Wij sturen deze 

spullen zo snel mogelijk. En we doen ons best om genoeg devices en energiebesparende producten op voorraad te hebben. 

 

11. Wat doen we als je je niet aan de regels houdt? 

Hou je je niet aan de regels van de overeenkomst met ons of deze voorwaarden? Dan krijg je je device en je 

energiebesparende producten niet. Hebben we ze al gestuurd? Dan zorgen we ervoor dat we ze terugkrijgen. Dit doen we ook 

als we vermoeden dat je fraude pleegt. Of als we vermoeden dat je misbruik maakt van onze regels. 

 

12. Heb je vragen over je device? 

Paradigit stuurt je Samsung Galaxy Tab4, je Apple iPad Air, je Lenovo laptop of je Apple iPhone 5s, 6 of 6Plus naar je toe. Zij 

regelen ook de garantie. Heb je een vraag of een klacht? Bel dan met Paradigit op 088 - 0450505. Dit kan van maandag tot 

vrijdag van 9.00 uur tot 21.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 16.00 uur. Voor dit telefoonnummer betaalt u gewone 

belkosten. Of ga naar Paradigit.nl/klantenservice. 

 

13. Heb je vragen over je energiebesparende producten? 

De EnergieBespaarshop regelt alles van je energiebesparende producten. Zij sturen de energiebesparende producten naar je 

toe en regelen de garantie. Heb je een vraag of een klacht? Bel dan met De EnergieBespaarshop op 058 2849610. Dit kan van 

maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur. Of ga naar Energiebespaarshop.nl. 

 

14. Wat als er iets mis is met je device of je energiebesparende producten? 

Is er iets mis met je device of je energiebesparende producten? Zijn ze bijvoorbeeld beschadigd toen je ze kreeg? Of is er iets 

anders niet goed? Dan gelden de garantievoorwaarden van Samsung, Lenovo of Apple. Deze staan op hun website. Voor de 

energiebesparende producten van De EnergieBespaarshop geldt een garantie van minimaal 12 maanden. De 

garantievoorwaarden staan op Energiebespaarshop.nl/oxxio. Oxxio kan niets voor je doen. 

 

15. Opzegvergoeding betalen aan je oude leverancier?  

Als je de overeenkomst met je oude energieleverancier voortijdig beëindigt, dan kan je oude leverancier hier een 

opzegvergoeding voor in rekening brengen. De hoogte van de opzegvergoeding hangt af van de resterende looptijd van je 

overeenkomst. Bij een energiecontract van 3 jaar vergoeden we de opzegvergoeding van je oude leverancier, tot maximaal  

€ 75 per energieproduct (stroom en/of gas). Je kunt de opzegvergoeding tot 6 maanden na ingangsdatum van je overeenkomst 

vergoed krijgen via ons declaratieformulier op Oxxio.nl/opzegvergoeding. Vul je het declaratieformulier niet tijdig in, dan 

vervalt het recht op de vergoeding van de opzegvergoeding.  

 

16. Wat gebeurt er als je je overeenkomst met Oxxio eerder stopt? 

1. Als je je overeenkomst met Oxxio eerder beëindigt dan afgesproken, dan betaal je ons maximaal € 125 per product 

(stroom en/of gas). Dit bedrag kan lager zijn. Dat hangt van hoe lang de overeenkomst nog zou duren. Kijk voor meer 

informatie op Oxxio.nl/opzeggen. 

2. Stop je je overeenkomst binnen een jaar? Dan betaal je ons ook maximaal € 100 voor de energiebesparende 

producten die je hebt gekregen. Deze bedragen betaal je ook als je geen stroom en gas meer van ons krijgt omdat je 

ons niet betaalt of omdat je fraudeert. 

3. Als wij de opzegboete van je oude leverancier hebben vergoed, dan heeft Oxxio het recht deze volledig terug te 

vorderen. 

4.  
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17. Wat doen we met je persoonlijke gegevens? 

Wij geven je persoonlijke gegevens aan Paradigit en De EnergieBespaarshop. Zij gebruiken je persoonlijke gegevens alleen om 

je device en je energiebesparende producten te sturen. 

 

18. Van wie zijn deze voorwaarden? 

Oxxio werkt voor Oxxio InControl samen met Paradigit en De Energiebespaarshop. Paradigit uit Eindhoven verkoopt laptops, 

tablets en smartphones. De Energiebespaarshop uit Leeuwarden is onderdeel van Technea en verkoopt energiebesparende 

producten. 

 

19. Mogen wij deze voorwaarden veranderen? 

Oxxio mag deze voorwaarden veranderen. Ook mag Oxxio de actie Oxxio InControl stoppen. Voor mensen die al een contract 

met ons hebben, heeft dit natuurlijk geen gevolgen. Mensen die nog geen contract met ons hebben, krijgen geen 

schadevergoeding als we stoppen. Voor deze voorwaarden geldt het Nederlands recht. 

 

 

 

 

 
 
 

 
 


