Actievoorwaarden Oxxio 3 jaar Groene stroom en gas met
Ticketmaster cadeaubon
Je hebt besloten om gebruik te maken van het actieaanbod ‘Oxxio 3 jaar Groene stroom en gas met
Ticketmaster cadeaubon’ (hierna: “de Actie”) van Oxxio Nederland B.V. gevestigd te Rotterdam (hierna:
“Oxxio”). Het actieaanbod bestaat uit een eenmalige digitale Ticketmaster cadeaubon (hierna: “de
Cadeaubon”). Hieronder staan de actievoorwaarden van deze Actie (hierna: “de Actievoorwaarden”). In deze
Actievoorwaarden staan de regels waaraan jij en wij ons moeten houden.
1.

De Actie geldt alleen als je je tijdens de actieperiode aanmeldt bij Oxxio via https://www.oxxio.nl/giftcard-ticketmaster/.

2.

De Actie geldt alleen voor consumenten, die nog geen klant zijn van Oxxio. Je hebt alleen recht op het
actieaanbod als je tijdens de actieperiode een leveringsovereenkomst Oxxio Groene stroom en gas met
een looptijd van 3 jaar met vaste tarieven afsluit bij Oxxio en de leveringsovereenkomst niet annuleert
tijdens de bedenktijd van 14 kalenderdagen na ontvangst van deze overeenkomst.

3.

Per leveringsadres in Nederland kan je slechts eenmaal deelnemen aan deze Actie van Oxxio.
Deelname is uitgesloten voor:
a) Personen die niet woonachtig zijn in Nederland.
b) Iedereen onder de 18 jaar, die geen schriftelijke toestemming voor deelname aan deze Actie
heeft van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger.
c) Een collectief van klanten of (klein)zakelijke klanten.
d) Locaties die geen verblijfsfunctie hebben.

4.

De Actie is een tijdelijke actie en loopt tot en met 31 december 2019.

5.

De waarde van de Cadeaubon kan variëren. Oxxio kan de waarde van de Cadeaubon niet meer aanpassen
nadat je een overeenkomst met Oxxio bent aangegaan. De waarde van de eenmalige Cadeaubon
bevestigen wij in de bevestigingsmail die je ontvangt en in je overeenkomst.

6.

Oxxio regelt je overstap en zegt je overeenkomst met je huidige energieleverancier op. Je komt geen
moment zonder energie te zitten. Zo profiteer je al snel van onze scherpe tarieven. Mocht je huidige
energieleverancier een opzegboete in rekening brengen omdat je overeenkomst vroegtijdig wordt
beëindigd, dan zijn deze kosten voor jouw rekening.

7.

Nadat Oxxio met de levering van je energie is gestart, ontvang je binnen twee weken per e-mail de
Cadeaubon in de vorm van een online code. Je kunt de Cadeaubon uitsluitend op Ticketmaster.nl
besteden. Kijk op www.ticketmaster.nl/feature/giftcard/av voor de Algemene Voorwaarden van de
Cadeaubon van Ticketmaster. De Cadeaubon kan niet worden uitbetaald of ingewisseld worden in
contanten.

8.

De Cadeaubon kan vanaf de datum van ontvangst gedurende twaalf maanden worden besteed voor een van
de producten op Ticketmaster.nl. Na deze periode kan je de Cadeaubon niet meer gebruiken (ook niet als
hij nog (een deel van) de waarde bevat die er op het moment van aankoop op is geladen). Evenmin kan je
terugbetaling van een eventueel tegoed verlangen. Na het verstrijken van de geldigheidsduur van de
Cadeaubon vervallen alle eventuele tegoeden op de Cadeaubon.

9.

Bij aankopen met de Cadeaubon krijg je geen geld terug. Het eventuele restant van de waarde die op het
moment van je online aankoop op de Cadeaubon geladen is blijft beschikbaar voor later gebruik, conform
de voorwaarden van Ticketmaster. Het bedrag op de Cadeaubon kan geheel of gedeeltelijk online via
Ticketmaster.nl (voor zover beschikbaar) worden besteed.

10. Zeg je de leveringsovereenkomst binnen een jaar op en heb je de Cadeaubon al ontvangen? Dan betaal je
aan Oxxio een compensatie. Je betaalt ons hiervoor de reële waarde van de ontvangen Cadeaubon met
een maximum van €100 (€50 per energieproduct).
11. Door van de Actie gebruik te maken, accepteer je automatisch deze Actievoorwaarden.

13. Oxxio is te allen tijde gerechtigd deze Actievoorwaarden te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor reeds
aangemelde klanten, die aan alle hiervoor genoemde voorwaarden voldoen. Een herziene versie van de
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12. De Actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen en/of acties van Oxxio.

Actievoorwaarden zal zo snel mogelijk op de site worden geplaatst onder vermelding van de datum van
wijziging.
14. Oxxio en de aan haar gelieerde vennootschappen verwerken de persoonsgegevens van klanten op
zorgvuldige wijze en volgens de wet. De verwerking vindt plaats in verband met een goede bedrijfsvoering.
Oxxio gebruikt de persoonsgegevens van haar klanten bijvoorbeeld voor de uitvoering van overeenkomsten,
voor serviceberichten en marketingberichten. Voor marketingberichten kan je je op ieder gewenst moment
afmelden via je persoonlijke pagina op Mijn Oxxio, of per brief aan Antwoordnummer 5452, 3000 VB
Rotterdam. Het privacy statement van Oxxio is te vinden op Oxxio.nl/privacy.
15. Oxxio behoudt zich het recht voor een deelnemer aan de Actie uit te sluiten en/of de Cadeaubon te
blokkeren indien blijkt dat de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of
op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen. Als Oxxio een deelnemer uitsluit, kan er geen
aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.
16. Oxxio behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie stop te (laten) zetten
dan wel de vorm van de Actie of de Actie zelf te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor reeds aangemelde
klanten, die aan alle hiervoor bedoelde voorwaarden voldoen. Er kan geen aanspraak op enige
(schade)vergoeding worden gemaakt.
17. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Oxxio.
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