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Info en voorwaarden PROMO Privilege SOLAR/Battery/EV 

Omschrijving van de promotie 

Installeer uw zonnepanelen, batterijen en/of laadpalen met TotalEnergies Solutions Belgium N.V. en 

geniet de volgende cumuleerbare voordelen: 

• € 20 excl. btw korting per paneel (met een maximum van € 400)* 

• € 120 excl. btw korting per batterij* 

• € 80 excl. btw korting per laadpaal* 

 
* De korting wordt in mindering gebracht op de factuur.   

Voorwaarden 

• De korting wordt toegekend aan alle residentiële klanten die zonnepanelen wensen te installeren met een 

vermogen <= 10 kVA, een batterij of een laadpaal, op voorwaarde dat zij klant zijn bij TotalEnergies Power 

& Gas Belgium N.V. (elektriciteit en/of gas) met een Pixel Blue-contract of een vergelijkbaar product en 

dat de energie wordt geleverd op het installatieadres. Residentiële klanten van TotalEnergies, met een 

Pixel Blue-contract of een vergelijkbaar product, kunnen de korting aanvragen voor meerdere 

leveringspunten op de installatieplaats.   

o Dit zijn de vergelijkbare producten:  

▪ TOP 

▪ tip 

▪ Online (energiecontract afgesloten vanaf 01/04/2022 of verlengd vanaf 01/06/2022)  

▪ eMobility 

▪ Solar 

• Aanbod geldig voor alle offertes die tot (en met) 31/12/2023 door de klant ondertekend en door 

TotalEnergies Solutions Belgium N.V. gevalideerd zijn.  

• De korting wordt meteen in uw offerte verrekend en van uw factuur afgetrokken.  

• Dit aanbod is alleen geldig voor residentiële klanten die eigenaar zijn van een huis of een appartement 

(<=10 KVA)  

• TotalEnergies Solutions Belgium N.V. behoudt zich het recht voor om de geldigheidsduur van de actie te 

wijzigen, om de inhoud van de actie te wijzigen, of zelfs om de actie volledig te annuleren in geval van 

overmacht of andere omstandigheden die buiten haar macht liggen, die dit zou rechtvaardigen.  

• Deze korting is niet cumuleerbaar met andere kortingen aangeboden door TotalEnergies Solutions 

Belgium N.V.  

• Geldt niet voor klanten die het sociaal tarief voor de levering van elektriciteit en/of gas genieten.  

• De algemene voorwaarden van TotalEnergies Solutions Belgium N.V. zijn van toepassing op deze 

promotie en kan u raadplegen in de prijsopgave die u bij de offerteaanvraag ontvangt.  


