Actievoorwaarden 1 jaar gratis bloemen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Oxxio Nederland B.V. (hierna: Oxxio) georganiseerde
“ Maak nu kans op 1 jaar gratis bloemen” actie (hierna: de Actie).
2. De Actie houdt in dat iedereen die klant van Oxxio wordt via www.oxxio.nl/libelle of ingaat op een
telefonisch aanbod n.a.v. het bezoek aan Oxxio op de Libelle Zomerweek, kans maakt op 1 jaar gratis
bloemen.
3. Deelname aan de Actie is alleen geldig voor individuele consumenten die voor het eerst klant worden
bij Oxxio. Iedere persoon kan slechts een keer meedoen aan de Actie.
4. Het unieke (klant)nummer dat men bij aanmelding ontvangt, geldt als lotnummer in de trekking.
5. Het bepalen van de winnaar geschiedt na 15 juni 2011 door middel van trekking. De trekking vindt
plaats onder toezicht van een onafhankelijke derde.
6. Over de voorwaarden van de Actie en de uitslag van de trekking kan niet worden gecorrespondeerd.
De winnaar krijgt uiterlijk 8 juli 2011 persoonlijk bericht. De naam van de winnaar zal bekend
gemaakt worden op www.oxxio.nl. Als u wint geeft u Oxxio automatisch toestemming voor publicatie
van uw naam.
7. De prijs is niet inwisselbaar voor geld en is niet overdraagbaar aan derden.
8. De prijs zal worden uitgevoerd door Topbloemen te Nieuw-Vennep. De winnaar van de prijs krijgt elke
2 weken (in totaal 26x) een bos bloemen thuisbezorgd. Oxxio is niet aansprakelijk voor een goede dan
wel juiste uitvoering van de prijs.
9. Oxxio is niet aansprakelijk voor schade geleden door een deelnemer of winnaar die op enigerlei wijze
verband houdt met deze Actie.
10. Door deel te nemen aan deze Actie verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. De actie gaat in
op 16 mei 2011 en loopt tot en met 15 juni 2011.
11. Oxxio behoudt zich het recht voor deze Actie te wijzigen almede zonder opgaaf van redenen te
beëindigen.
12. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
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Actievoorwaarden Oxxio 4 maanden gratis groene stroom
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Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de door Oxxio Nederland bv (hierna: Oxxio)
georganiseerde actie ‘4 maanden gratis groene stroom’. De actie houdt in dat u 4 maanden groene
stroom gratis ontvangt indien is voldaan aan onderstaande voorwaarden.
Deze actie is bestemd voor individuele consumenten die voor het eerst klant worden bij Oxxio en een
leveringsovereenkomst aangaan voor bepaalde duur voor groene stroom of groene stroom én gas.
Hierbij kiest u uit energiepakket A, B of C afhankelijk van het door u verwachte jaarlijkse verbruik
van stroom of stroom en gas. Oxxio kan helpen bij het inschatten van het jaarverbruik en daarmee
met het kiezen van het meest geschikte energiepakket via de website
www.oxxio.nl/energiepakketten. Hierbij gaat Oxxio per energiepakket uit van onderstaand
gemiddelde jaarlijks verbruik:
- Energiepakket A: 2.400 kWh groene stroom of 2.400 kWh groene stroom en 1.200 m3 gas
- Energiepakket B: 3.600 kWh groene stroom of 3.600 kWh groene stroom en 1.800 m3 gas
- Energiepakket C: 4.800 kWh groene stroom of 4.800 kWh groene stroom en 2.400 m3 gas
Afhankelijk van het gekozen energiepakket ontvangt u 800 kWh (energiepakket A), 1200 kWh
(energiepakket B) of 1.600 kWh (energiepakket C) groene stroom gratis. Het aantal kWh gratis groene
stroom is gebaseerd op een vastgesteld gemiddeld verbruik in energiepakket A, B of C en zal dus niet
op basis van het daadwerkelijke verbruik worden verrekend.
Bij een overeenkomst met een vaste looptijd is de hoogte van het vastrecht afhankelijk van het
energiepakket dat u kiest. Vastrecht is een vast bedrag dat per jaar en per aansluiting (stroom of gas)
door Oxxio in rekening wordt gebracht, onafhankelijk van uw energieverbruik. Het vastrecht dient
voor dekking van leveringskosten, zoals vaste kosten en administratiekosten. Bij een overeenkomst
met een vaste looptijd is ook de hoogte van het leveringstarief voor groene stroom of groene stroom
en gas afhankelijk van het gekozen energiepakket. Het tarief is vastgesteld op basis van het onder
artikel 2 vermelde gemiddelde jaarverbruik per energiepakket, met als uitgangspunt dat een lager
tarief wordt berekend bij een hoger gemiddeld verbruik.
Gedurende een onafgebroken periode van drie maanden is het mogelijk om maximaal één keer te
wisselen van energiepakket. Deze periode van drie maanden vangt aan op het moment dat Oxxio u
voor het eerst energie levert. Indien u binnen deze drie maanden van energiepakket wisselt vindt met
terugwerkende kracht de berekening van de 800 kWh, 1.200 kWh of 1.600 kWh gratis groene stroom,
het leveringstarief en het vastrecht plaats op basis van het nieuwe energiepakket. Indien u wisselt van
energiepakket ontvangt u een schriftelijke bevestiging van deze wijziging. Het wisselen van
energiepakket na afloop van de drie maanden tot en met het einde van de looptijd van de
leveringsovereenkomst(en) is niet mogelijk.
Om in aanmerking te komen voor de 4 maanden 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 4 maanden groene stroom (afhankelijk van
het gekozen energiepakket 800 kWh, 1.200 kWh of 1.600 kWh) 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.
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De 800 kWh, 1.200 kWh of 1.600 kWh gratis groene stroom (afhankelijk van het gekozen
energiepakket) 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.
De 800 kWh, 1.200 kWh of 1.600 kWh gratis groene stroom (afhankelijk van het gekozen
energiepakket) is niet overdraagbaar aan derden en is niet inwisselbaar voor contanten.
Door aanmelding verklaart u zich akkoord met deze Actievoorwaarden. Deze Actievoorwaarden kunt u
altijd nalezen op www.oxxio.nl/voorwaarden. De actie gaat in op 17 januari 2011 en loopt tot en met
30 juni 2011.
Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De wijze van uitleg van de
Actievoorwaarden door Oxxio is bindend. In voorkomende gevallen 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.

