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Actievoorwaarden

Ontvang een Sligro waardebon t.w.v. ¤50 bij Eneco EcoStroom® MKB

Voordeel Vast 1 jaar en Eneco Gas MKB Voordeel Vast 1 jaar

Deze actie

• Deze actie wordt georganiseerd door Eneco Consumenten B.V. 

gevestigd op Marten Meesweg 5 in Rotterdam (hierna: ‘Eneco’, 

‘we’ of ‘wij’), in samenwerking met Sligro Food Group, gevestigd op 

Corridor 11 in Veghel (hierna ‘ Sligro’).

• Met het afsluiten van een 1-jarig energiecontract voor Eneco 

EcoStroom® MKB Voordeel Vast 1 jaar en Eneco Gas MKB 

Voordeel Vast 1 jaar krijgt u een waardebon van ¤50, te besteden 

in de zelfbedieningsvestiging van Sligro. Deze actie geldt alleen als 

u beide producten afneemt.

• U kunt zich voor deze actie alleen aanmelden als u nog geen klant 

bent bij Eneco voor stroom en gas.

• De actie loopt tot 14 juni 2023 en is exclusief voor Sligro. Let op: 

iedere maand kunnen de energietarieven verschillen.

• Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen en/of 

acties van Eneco.

• U kunt per leveringsadres in Nederland één keer gebruikmaken van 

dit actieaanbod.

• In de volgende gevallen kunt u geen gebruik maken van dit aanbod:

a. Als u niet in Nederland woont. 

b. Als u jonger bent dan 18 jaar en geen schriftelijke toestemming 

heeft van een ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

c. Als u onderdeel uitmaakt van een collectief van klanten.

d. Als u de energie niet aanvraagt voor zakelijk gebruik.

Uw Sligro waardebon

• Binnen twee weken na start ingangsdatum van uw contract bij 

Eneco ontvangt u een waardebon die u kunt besteden in de Sligro 

zelfbedieningsvestigingen. 

• De waardebon kunt u alleen in de Sligro zelfbedieningsvestigingen 

gebruiken. De waardebon kunt u dus niet gebruiken in de online 

shop.

• U dient de waardebon in één keer te besteden. 

• Uw waardebon is maximaal 1 jaar geldig na ontvangst.

• Op de Sligro waardebon gelden de voorwaarden van Sligro.

Overige afspraken bij deze actie

• Als u van het actieaanbod gebruikmaakt, dan gaat u akkoord met 

deze voorwaarden.

• Eneco behoudt zich het recht u voor de actie uit te sluiten en/of de 

Sligro waardebon te blokkeren als blijkt dat u onjuiste, onvolledige 

of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze fraude 

pleegt of probeert te plegen. Als Eneco u uitsluit, kan er geen 

aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt.

• Eneco mag de actievoorwaarden altijd wijzigen. Dit heeft geen 

gevolgen voor uw contract als u zich al eerder heeft aangemeld en 

aan deze actievoorwaarden voldoet. Als we de voorwaarden 

wijzigen, dan plaatsen we de vernieuwde voorwaarden op eneco.nl.

• Eneco mag de actie altijd stopzetten of wijzigen. We hoeven 

hiervoor geen reden op te geven.

• Als wij de actie stopzetten of wijzigen, dan heeft u geen recht op 

een (schade)vergoeding.

• Over zaken die in deze actievoorwaarden niet geregeld zijn, beslist 

de directie van Eneco. 


