Actievoorwaarden proefperiode
De actie houdt in dat u gedurende de eerste drie maanden dat Oxxio energie aan u levert, de
leveringsovereenkomst kosteloos kunt opzeggen.
2. De actie geldt voor individuele consumenten en kleinzakelijke afnemers die vanaf 10 oktober 2006
voor het eerst klant worden bij Oxxio. De actie geldt niet voor een collectief van klanten.
3. De actie heeft betrekking op Oxxio groene stroom en/of Oxxio gas. Overige producten, waaronder de
slimme meters, vallen niet onder de actie.
4. De proefperiode gaat in op het moment van omzetting d.w.z. het moment waarop Oxxio voor het
eerst energie aan u levert. Voor het moment van omzetting kunt u niet opzeggen.
5. Opzegging dient uiterlijk op de laatste werkdag van de proefperiode te geschieden, via
telefoonnummer 0900 – 55 66 777 (€ 0,15 per minuut). Indien u niet op de laatste werkdag van de
proefperiode hebt opgezegd, dan loopt de overeenkomst automatisch door voor de contractueel
overeengekomen periode.
6. Het verbruik vanaf aanvang van de proefperiode (dus vanaf het moment van omzetting) tot aan het
moment dat u door een andere energieleverancier wordt beleverd (dus bent overgeschakeld op een
andere leverancier dan Oxxio) dient door u te worden voldaan.
7. In geval van opzegging dient u zich zelf aan te melden bij een andere energieleverancier.
8. Indien u in de proefperiode hebt opgezegd, maar vier maanden na de dag van opzegging nog niet bent
overgeschakeld op een andere leverancier, vervalt de gedane opzegging en dient u het contract uit te
dienen.
9. Per adres kan slechts éénmaal gebruik worden gemaakt van de actie.
10. Oxxio behoudt zich het recht voor, de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder
opgaaf van reden in te trekken (uiteraard heeft dit geen gevolgen voor de reeds gesloten
overeenkomsten waarin de actie is overeengekomen).
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