Actievoorwaarden Oxxio Daluren Deal
Je hebt besloten om de Oxxio Daluren Deal te nemen. Hieronder staan de voorwaarden van deze actie. In deze voorwaarden
staan de regels waaraan jij en wij ons moeten houden.
1. Voor wie geldt de Oxxio Daluren Deal?
De Oxxio Daluren Deal is er voor mensen die tijdens de actieperiode klant worden van Oxxio en gekozen hebben voor de
Daluren Deal. De Daluren Deal geldt alleen als je een overeenkomst bij ons tekent voor stroom én gas die één jaar duurt en
waarbij de het tarief van stroom en gas in die tijd gelijk blijft.
2. Wanneer kan je wel en niet meedoen?
Je kunt meedoen met deze actie als je een dubbele meter hebt, dat is een meter met 2 telwerken, én een dubbel profiel.
Een dubbel profiel houdt in dat je 2 tarieven voor stroom betaalt, een dal- en een normaaltarief. Dit staat bij je
netbeheerder geregistreerd. Heb je geen dubbel profiel, maar wel een dubbele meter (met 2 telwerk)? Dan machtig je bij je
aanmelding Oxxio automatisch om bij je netbeheerder een aanvraag in te dienen om je profiel te wijzigen naar dubbel
profiel. Mensen die energie terugleveren aan het net kunnen niet meedoen aan deze actie. Ook mensen die een meter
hebben met één telwerk, een enkele meter, kunnen niet mee doen.
3. Hoe lang duurt deze Oxxio Daluren Deal?
De actie loopt vanaf 15 december 2014 en geldt zolang de voorraad strekt (op=op).
4. Hoe werkt de actie?
Bij je netbeheerder moet je met een dubbel profiel geregistreerd staan. Dat betekent dat je voor de stroom die je ’s avonds
en in het weekend verbruikt een daltarief betaalt. En voor de stroom die je op werkdagen overdag verbruikt, je een
normaaltarief betaalt. De netbeheerder in jouw regio bepaalt op welk tijdstip het lage tarief ingaat. Over het algemeen
geldt op de volgende tijdstippen het lage tarief:
- Maandag tot en met vrijdag van 23.00 uur tot 7.00 uur.
- In het weekend: vrijdag 23.00 uur tot maandag 7.00 uur.
- Op officiële feestdagen: Nieuwjaarsdag, Eerste Paasdag, Tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, Eerste
Pinksterdag, Tweede Pinksterdag, Eerste Kerstdag en Tweede Kerstdag.
Je netbeheerder kan andere tijden hanteren. In Noord-Brabant en Limburg bijvoorbeeld zijn de daluren van 21.00 uur tot
7.00 en in het weekend vrijdag 21.00 uur tot maandag 7.00 uur. Als je de exacte tijden in jouw regio wilt weten, kun je dat
aan je netbeheerder vragen.
5. Alleen korting op je leveringstarief
Met deze actie krijgt je 99 % korting op het leveringstarief per kWh stroom die je van Oxxio krijgt. Deze korting krijg je
alleen op de kWh’s stroom die je verbruikt in de daluren in jouw regio. De korting geldt niet voor de overheidsheffing(en) en
btw op het leveringstarief. En ook niet op de vaste leveringskosten en netbeheerkosten. De netbeheerkosten worden door
Oxxio geïncasseerd namens je netbeheerder. De korting wordt tot maximaal 10.000 kWh stroom per aansluitadres gegeven.
6. Wordt je actietarief verrekend in je termijnbedrag?
We berekenen je termijnbedrag op basis van je historisch verbruik. Dat krijgen we van je netbeheerder. Betaalde jij altijd
al een normaal- en daltarief? Dan berekenen we je nieuwe termijnbedrag direct met het actietarief. Werd je bij je vorige
energieleverancier afgerekend op een enkeltarief, dan houden we in je termijnbedrag nog geen rekening met het actietarief.
We verrekenen de korting dan op je jaarnota. Op de jaarnota berekenen ook hoeveel stroom je echt verbruikt hebt.

8. Mogen wij deze voorwaarden veranderen?
Oxxio mag deze voorwaarden veranderen. Ook mag Oxxio de actie Oxxio Daluren Deal 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.

90-232-0515

7. Opzegboete van je oude leverancier?
Als je jouw contract met je vorige leverancier eerder beëindigt dan je hebt afgesproken, kan hij jou een boete geven. Die
vergoeden wij niet.

90-232-0515

9. Akkoord met de voorwaarden
Door je aanmelding verklaar je dat je akkoord met deze voorwaarden. Deze kun je altijd nalezen op Oxxio.nl/voorwaarden.
De manier waarop Oxxio de voorwaarden uitlegt is bindend.

