Actievoorwaarden Shoptegoed Actie 2021
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Hoe werkt het?
1. De actie is geldig vanaf 1 maart 2021 en loopt tot en met 31 december 2021.
2. Elke nieuwe particuliere klant die tijdens deze periode een nieuwe energieleveringsovereenkomst
sluit voor E en G via Leudal Energie bij OM|nieuwe energie ontvangt na de ingangsdatum van zijn
contract vijf shop-tegoedkaarten van € 10. Deze kaarten zijn te besteden bij de deelnemende lokale
bedrijven zoals vermeld op de website van Leudal Energie en niet tegen geld inwisselbaar.
3. Leudal Energie geeft u extra shoptegoed voor uw overstapboete als u nog dit jaar overstapt en op
voorwaarde dat u akkoord gaat u met een 1, 2 of 3 jarig contract, afhankelijk van de hoogte van de
boete. Hiertoe stuurt u na de overstap de boetefactuur naar energie@leudalenergie.nl .
4. Leudal Energie doneert voor elke nieuwe klant € 25 in een pot voor goede doelen in Leudal.
Nieuwe klanten kunnen goede doelen voordragen.
5. Voor de uitreiking van drie bedragen van 50%, 30% en 20% van het opgebouwde bedrag worden
drie nieuwe klanten uitgeloot. Deze mogen elk één goed doel kiezen uit de door het bestuur
vastgestelde lijst. Uitreiking zal plaatsvinden op de feestelijke opening van Burgerwindpark de
Kookepan.
Algemeen
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Shoptegoed actie 2021, verder te noemen actie.
2. De actie wordt georganiseerd door de Duurzame Energiecoöperatie Leudal U.A, gevestigd aan de
Leveroyseweg 10a 6093 NE te Heythuysen, verder te noemen Leudal Energie.
3. Leudal Energie is te alle tijden gerechtigd de actievoorwaarden te wijzigen. Een herziene versie
wordt ze snel mogelijk op de website geplaatst onder vermelding van datum van wijziging.
4. Leudal Energie behoudt zich het recht voor te alle tijden zonder opgaaf van redenen de actie stop
te (laten) zetten dan wel de vorm van de actie of de actie zelf te wijzigen. In deze gevallen kan geen
aanspraak gemaakt worden op enige (schade) vergoeding.
5. Leudal Energie mag zonder opgave van reden deelnemers uitsluiten zonder dat Leudal Energie
daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers.
6. Vragen met betrekking tot deze actie kunnen worden gesteld op telefoonnummer 0475 820333
bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.
7. Klachten over deze actie kunnen per email worden ingediend bij Leudal Energie via
info@leudalenergie.nl .

Leudal Energie, Markt 6, 6088 BP Roggel. (tel. 0475 820333 op werkdagen van 8.30 u tot 17.00 u)

