Actievoorwaarden Oxxio BespaarBonus
Wat is het doel van de Oxxio BespaarBonus?
1.

Het doel van de Oxxio BespaarBonus is om samen met onze klanten voor eens en voor altijd serieus
werk te maken van het verlagen van het energieverbruik in Nederland. Om precies te zijn: na drie jaar
tijd verbruikt u 10% minder stroom en 10% minder gas.

Wat verdient u met de Oxxio BespaarBonus?
2.

Met de Oxxio BespaarBonus is uw winst drievoudig. U bespaart op uw energiekosten, u verdient de
Oxxio BespaarBonus van € 300,- en u werkt mee aan een schoner milieu.

Wie kunnen zich inschrijven voor de Oxxio BespaarBonus?
3.
4.
5.

6.

Iedereen die klant is of voor 1 januari 2009 klant van Oxxio wordt en klant blijft tot het eind van de
Bespaarperiode ( zie punt 7) kan in aanmerking komen voor de Oxxio BespaarBonus.
Naast aanmelden als klant van Oxxio, dient u zich apart in te schrijven voor de BespaarBonus.
De Oxxio BespaarBonus is uitsluitend bestemd voor particuliere klanten – dus geen bedrijven – die
zowel stroom als gas van Oxxio afnemen en een verbruik hebben van minimaal 680 kWh stroom en 330
m3 gas tijdens de Bespaarperiode.
De enige uitzondering op deze regel geldt voor Oxxio-klanten die alleen stroom afnemen omdat ze
stadsverwarming hebben. U kunt dan deelnemen met alleen stroom van Oxxio en komt bij 10%
besparing na drie jaar in aanmerking voor een BespaarBonus van € 150,-.

Hoe, waar en wanneer kunt u zich inschrijven?
7.

U kunt zich vanaf 1 april 2008 tot 15 maart 2009 heel gemakkelijk inschrijven op
www.oxxio.nl/bespaarbonus.

Wat is de Bespaarperiode?
8.

9.

Uw startpunt is uw meest recente jaarrekening voorafgaand aan uw inschrijving. We gebruiken uw
stroom- en gasverbruik over de periode zoals vermeld op deze jaarrekening. Deze periode kan ook
korter of langer zijn dan een jaar, maar beslaat tenminste 300 en maximaal 750 dagen.
De Bespaarperiode beslaat exact dezelfde periode als de periode in uw startpunt, maar dan in het jaar
2010 - 2011. De laatst mogelijke einddatum van uw Bespaarperiode is 1 juli 2011 (dit is de absolute
einddatum).

Hoe wordt er gemeten?
10. Heeft u de slimme meter van Oxxio, dan hoeft u verder niks te doen. De tussentijdse metingen en de
eindmeting worden dan automatisch aan Oxxio doorgegeven. Heeft u geen slimme meter van Oxxio en
wilt u deze ook niet aanvragen, dan verzoeken wij u om de benodigde meterstanden gedurende de
komende jaren via onze website door te geven. Ook hierover ontvangt u automatisch bericht. Vergeet
niet om uw meterstanden door te geven, want zonder deze gegevens vervalt uw eventuele aanspraak
op de BespaarBonus.

11. Als u erin slaagt om in uw Bespaarperiode tenminste 10% op zowel uw stroomverbruik als op uw
gasverbruik te besparen, kunt u in de periode van 1 april tot 1 september 2011 een schriftelijk verzoek
tot uitkering van de BespaarBonus indienen bij Oxxio. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van (een
kopie van) de jaarrekening waarin uw Startpunt is bepaald.
Wat moet u verder nog weten?
12. Uw meterstanden zijn bepalend voor het resultaat (vaststellen van de besparing van tenminste 10%).
Met veranderingen in omstandigheden, zoals het weer, uw gezinssituatie en verhuizingen kan geen
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Hoe krijgt u uw Oxxio BespaarBonus uitgekeerd?

rekening worden gehouden.
13. Door uw aanmelding gaat u akkoord met deze Actievoorwaarden. Deze gelden in aanvulling op uw
leveringsovereenkomst(en) met Oxxio. Indien Oxxio vaststelt dat u fraude pleegt (met uw
energiemeter of op andere wijze) of daartoe gegronde vermoedens heeft, vervalt natuurlijk uw
eventuele aanspraak op de BespaarBonus. De Actievoorwaarden kunt u altijd nalezen op
www.oxxio.nl/bespaarbonus.
14. 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 BespaarBonus zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen.

