
	  
	  
Actievoorwaarden	  	  
Shanks	  Commercial	  Waste	  en	  Vandebron	  

	  
Als	  nieuwe	  klant	  bij	  Vandebron	  profiteer	  je	  dankzij	  de	  afgesproken	  actiecode	  van	  €	  75,-‐	  of	  €	  100,-‐	  korting	  
(incl.	  BTW)	  op	  je	  energie-‐	  of	  eindnota	  als	  je	  aan	  alle	  van	  de	  volgende	  voorwaarden	  (“Actievoorwaarden”)	  
voldoet:	  	  
	  

• Je	  hebt	  tussen	  6	  juni	  2016	  en	  1	  augustus	  2016	  een	  leveringscontract	  met	  Vandebron	  voor	  één	  of	  
drie	  jaar	  afgesloten.	  

	  
• Je	  bent	  -‐	  vanaf	  het	  moment	  dat	  dit	  nieuwe	  contract	  is	  ingegaan	  -‐	  365	  dagen	  aaneengesloten	  

beleverd	  door	  Vandebron,	  tegen	  de	  in	  de	  overeenkomst	  geldende	  tarieven	  en	  voorwaarden.	  	  	  
	  

• Ten	  tijde	  van	  het	  opmaken	  en	  vaststellen	  van	  de	  energie-‐	  of	  eindnota	  zijn	  alle	  termijnnota’s	  
behorende	  bij	  het	  leveringscontract	  en	  de	  betreffende	  periode	  betaald,	  waarbij	  er	  gedurende	  de	  
duur	  van	  het	  leveringscontract	  niet	  meer	  dan	  één	  keer	  sprake	  is	  geweest	  van	  betalingsverzuim.	  	  	  
	  

Voldoe	  je	  aan	  alle	  bovenstaande	  Actievoorwaarden,	  dan	  geldt	  dat:	  
	  

• je	  bij	  het	  eenjarig	  leveringscontract	  de	  korting	  van	  €	  75,	  ontvangt	  wanneer	  je	  zowel	  elektriciteit	  als	  
gas	  afneemt.	  	  
	  

• je	  bij	  het	  driejarig	  leveringscontract	  de	  korting	  van	  €	  100,-‐	  ontvangt	  wanneer	  je	  zowel	  elektriciteit	  
als	  gas	  afneemt.	  	  

	  
Neem	  je	  alleen	  gas	  of	  elektriciteit	  dan	  ontvang	  je	  de	  helft	  van	  de	  korting	  (dus	  €	  37,50	  bij	  een	  eenjarig	  
contract	  en	  €	  50,-‐	  bij	  een	  driejarig	  contract).	  De	  korting	  wordt	  verrekend	  met	  de	  eerste	  energienota	  
(voorheen	  jaarafrekening)	  van	  dit	  nieuwe	  contract.	  De	  administratie	  van	  Vandebron	  is	  leidend	  bij	  de	  
vaststelling	  of	  aan	  alle	  voorwaarden	  is	  voldaan.	  Deze	  actievoorwaarden	  gelden	  niet	  in	  combinatie	  met	  
andere	  kortingspercentages	  en/of	  kortingsacties	  van	  Vandebron	  of	  een	  van	  haar	  partners.	  In	  de	  gevallen	  
waarin	  deze	  voorwaarden	  niet	  voorzien,	  zal	  een	  besluit	  worden	  genomen	  door	  Vandebron.	  Door	  deelname	  
verklaar	  je	  akkoord	  te	  gaan	  met	  de	  bovenstaande	  Actievoorwaarden.	  	  
	  


