TotalEnergies Power & Gas Belgium

Info en voorwaarden SUMMERDEAL50
Beschrijving van de aanbieding
Als nieuwe klant, profiteer je van de volgende kortingen*:
• € 47,17 korting excl. btw per jaar op je aardgasfactuur.
• € 47,17 korting excl. btw per jaar op je elektriciteitsfactuur.
*De korting wordt pro rata verrekend in uw maandelijkse voorschotfacturen. De jaarlijkse korting is gelimiteerd tot het
gefactureerde bedrag van het verbruik van de klant. Als het bedrag van de korting hoger of gelijk is aan het verbruik van de klant,
kan TotalEnergies een minder hoge korting toepassen. TotalEnergies behoudt zich het recht voor om op elke moment na te gaan
of u nog steeds voldoet aan de voorwaarden van het aanbod.

Voorwaarden
•

Het aanbod is niet cumuleerbaar met andere kortingen, speciale tarieven of voordelen voor aardgas en/of
elektriciteit die door TotalEnergies worden aangeboden, behalve met het peterschapsprogramma.

•
•

Het aanbod is geldig tot en met 31/08/2022

•

Het aanbod is bestemd voor nieuwe TotalEnergies-contracten voor de levering van aardgas en/of
elektriciteit.

•

Het aanbod geldt enkel voor het tarief : ONLINE zoals gepubliceerd op de website
https://totalenergies.be/nl/aanbod-elektriciteit-gas

•

De korting zal worden toegepast vanaf de eerstvolgende voorschotfactuur (of de volgende indien deze
reeds in verwerking is) na uw kennisgeving van het recht op promotie, tenzij deze bij de verlenging van het
contract wordt herbekeken.

•

Bij de verlenging van het energiecontract behoudt TotalEnergies zich het recht voor om de bovenstaande
voorwaarden te herzien in het geval van : een verschuldigd saldo van meer dan 20 euro door de klant /
toevoeging, schrapping of wijziging van de voorwaarden van een tarief van TotalEnergies.

•

TotalEnergies behoudt zich het recht voor om de looptijd van de actie te wijzigen, de invulling van de actie
te wijzigen of zelfs de actie volledig te annuleren, wanneer overmacht of om het even welke andere
omstandigheid buiten haar wil, dat rechtvaardigen.

•
•

Niet van toepassing op klanten die van het sociaal tarief genieten.

•

De algemene verkoopvoorwaarden van TotalEnergies zijn van toepassing bij deze promotie.
https://totalenergies.be/nl/particulieren/algemene-voorwaarden-van-totalenergies-groep

Het aanbod is enkel geldig voor residentiële klanten waarvan hun woning is gelegen in het Vlaamse
Gewest.

De kortingen zijn geldig voor een periode van één jaar vanaf de leveringsdatum van het eerste contract op
voorwaarde dat de klant door TotalEnergies wordt bevoorraad voor een ononderbroken periode van één
jaar vanaf de leveringsdatum van het eerste contract. TotalEnergies behoudt zich het recht voor om na te
gaan of de klant voldoet aan de voorwaarden van het aanbod. Indien niet langer aan de voorwaarden van
de promotieactie wordt voldaan, zal TotalEnergies de klant de reeds ontvangen korting factureren, hetzij
via een regularisatiefactuur van TotalEnergies, hetzij via een bijkomende factuur. Kortingen worden pro
rato van de maandelijkse voorschotfacturen verminderd.
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