18-10-2017

Tot 3 maanden Gratis Stroom

1. Duur van de actie is van 12 oktober 2017 tot 1 januari 2018 en geldt niet in combinatie
met andere acties en/of aanbiedingen.
2. De actie is geldig voor klanten die tot uiterlijk zes maanden na 1 januari 2018
switchen.
3. Per leveringsadres kan je één keer gebruikmaken van deze actie.
4. Qurrent vergoedt geen opzegboete(s) van je huidige leverancier. Wanneer je
overeenkomst met Qurrent precies ingaat, hangt af van de looptijd van de
overeenkomst met je huidige leverancier. Loopt deze overeenkomst na je aanmelding
bij Qurrent nog korter dan zes maanden door, dan start de levering via Qurrent na
deze periode. Loopt je huidige overeenkomst nog langer dan zes maanden door, dan
start de levering via Qurrent per direct.
5. De actie geldt alleen voor nieuwe klanten of voormalige klanten aan wie Qurrent de
afgelopen 9 maanden geen stroom of gas heeft geleverd.
6. Voor het berekenen van de korting is rekening gehouden met de tarieven geldend op
12 oktober 2017. Dit tarief is inclusief belastingen, Opslag Duurzame Energie en
andere overheidsheffingen.
7. Voor het toekennen van de gratis stroom rekenen we met standaard waarden. Het
gemiddelde Nederlandse verbruik is 3.000 kWh per jaar (bron: Nibud 2017). Voor de
gratis maanden stroom hanteren we per toegekende maand 1/12 van dit gemiddelde
jaarverbruik. Hierdoor staat elke gratis maand voor 250 kWh.
8. Hoe langer je klant wordt, hoe meer gratis stroom:
1 jaar Prijs Zeker met 1 maand gratis stroom: 250 kWh a €0,1932 = €48,30
2 jaar Prijs Zeker met 2 maanden gratis stroom: 500 kWh a €0,1917 = €95,85
3 jaar Prijs Zeker met 3 maanden gratis stroom: 750 kWh a €0,1896 = €142,20
Voor een gedetailleerd overzicht van onze tarievenbladen verwijzen we je naar
www.qurrent.nl/energietarieven
9. De gratis stroom ontvang je als welkomstkorting op je eerste jaarnota.
10. Alle bedragen zijn inclusief btw.
11. De korting geldt alleen voor het stroomverbruik en niet voor alle andere energie
gerelateerde kosten (vastrecht, netwerkkosten etc.)

12. De algemene actievoorwaarden welkomstkorting vind je op
www.qurrent.nl/voorwaarden
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