
   

Actievoorwaarden 2.000 kWh – per 1/11/2010 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Oxxio Nederland bv (hierna: Oxxio) georganiseerde 
2.000 kWh actie. De actie houdt in dat u 2.000 kWh gratis groene stroom ontvangt indien is voldaan 
aan onderstaande voorwaarden.  

 
2. De 2.000 kWh actie is alleen geldig voor consumenten die klant worden bij Oxxio door aanmelding via 

www.energieprijzen.nl, www.gaslicht.com, www.prizewize.nl, www.kieskeurig.nl of 
www.energieleveranciers.nl bij keuze voor een leveringsovereenkomst met een vaste looptijd voor 
groene stroom en gas. De actie is niet van toepassing op bestaande klanten van Oxxio. 

 
3. Om in aanmerking te komen voor de 2.000 kWh gratis groene stroom dient u minimaal gedurende een 

onafgebroken periode van twaalf maanden energie te ontvangen van Oxxio. Deze periode begint op de 
dag waarop Oxxio voor het eerst energie aan u levert. De 2.000 kWh gratis groene stroom wordt in 
mindering gebracht op de jaarafrekening die u ontvangt  naar aanleiding van de meterstandopname 
die plaatsvindt nadat u twaalf maanden energie van Oxxio heeft ontvangen. In de meeste gevallen is 
dit niet de eerste maar de tweede jaarafrekening die u ontvangt, nadat u klant bij Oxxio bent 
geworden. Het moment waarop u de jaarafrekening ontvangt is afhankelijk van het tijdstip van de 
meteropname. Dat tijdstip wordt bepaald door uw netbeheerder(s). Ook bepaalt uw netbeheerder het 
moment waarop de meterstanden beschikbaar gesteld worden aan Oxxio. Het tijdstip waarop u een 
jaarafrekening ontvangt van Oxxio is daarom afhankelijk van de netbeheerder. 

 
Een voorbeeld: 
 
          0 mnd        4 mnd                6 mnd                     16 mnd         18 mnd       
 
      
  1e dag levering        1e jaarafrekening          2e jaarafrekening 

 
Aanmelding bij        1e meterstandopname            2e meterstandopname   2.000 kWh in 
 Oxxio                            mindering gebracht 

 
4. De 2.000 kWh gratis groene stroom wordt in mindering gebracht op uw leveringskosten en niet op de 

energiebelasting en de transportkosten. De hoogte van uw transportkosten worden vastgesteld door de 
netbeheerder en daarover wordt door Oxxio geen voordeel weggegeven. Er wordt geen voordeel 
weggegeven over de door u verbruikte hoeveelheid gas.  

 
5. De 2.000 kWh gratis groene stroom is niet overdraagbaar aan derden en is niet inwisselbaar voor 

contanten. 
 
6. Door aanmelding verklaart u zich akkoord met deze Actievoorwaarden. Deze Actievoorwaarden kunt u 

altijd nalezen op www.oxxio.nl/voorwaarden. 
 

7. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De wijze van uitleg van de 
Actievoorwaarden door Oxxio is bindend. In voorkomende gevallen (uitsluitend ter beoordeling van 
Oxxio) heeft Oxxio het recht om deze Actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of alle activiteiten 
m.b.t. de actie zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen. 
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