Productvoorwaarden
Eneco StukjeZon®

U gaat een contract aan met Eneco Consumenten B.V., gevestigd in
Rotterdam aan de Marten Meesweg 5, hierna te noemen: ‘Eneco’ of ‘wij’.

Wat is Eneco StukjeZon®?

Verhuizen

U kunt overal in Nederland gebruikmaken van uw StukjeZon. Gaat u
verhuizen? Dan neemt u uw StukjeZon mee naar uw nieuwe adres.

Eneco StukjeZon® is de opbrengst van een zonnepaneel uit een
Nederlands zonnepark. Een StukjeZon staat voor 250 kWh
zonne-energie per jaar. Zo profiteert u van zonne-energie, zonder
panelen op uw dak of grote investering. Daarmee verlaagt u met een
StukjeZon uw jaarnota met € 15 per jaar gedurende 5 jaar.

Overdraagbaarheid

Kopen

Eén StukjeZon kost € 60 (= 4 x 250 kWh tegen € 0,06 per kWh per jaar).
Het hebben van StukjeZon leidt niet tot een wijziging van uw
stroomcontract en de verlaging van uw jaarnota staat los van de hoogte
van uw termijnbedrag. U kunt bij elk bestaand stroomcontract met
Eneco een of meerdere StukjeZon kopen.

Op StukjeZon zijn de Algemene voorwaarden voor de levering van
elektriciteit en gas aan kleinverbruikers 2017, de Kwaliteitscriteria
2013 en het Voorwaardenoverzicht voor zover mogelijk van
toepassing. Deze voorwaarden zijn bij de klant bekend en
meegestuurd met het stroomcontract. Deze Productvoorwaarden
prevaleren boven de Algemene Voorwaarden, de Kwaliteitscriteria en
het Voorwaardenoverzicht.

Betaling

Slotbepalingen

Indien u een of meer StukjeZon heeft gekocht, betaalt u Eneco via
eenmalige automatische incasso. Tijdens het bestelproces geeft u hier,
als er nog geen eerdere toestemming ligt, toestemming voor. Na de
bedenktijd van 14 dagen schrijft Eneco de kosten af. Het moment van
incasso is gelijk aan de eerstvolgende afschrijving van het termijnbedrag
voor de levering van stroom en/of gas en/of warmte.

StukjeZon is niet overdraagbaar. Hetzelfde geldt voor de aan
StukjeZon verbonden rechten.

Aanvullende voorwaarden

Annuleren

U kunt de bestelling van StukjeZon binnen een bedenktijd van 14 dagen
kosteloos en zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat
in op de dag dat u de contractbevestigingsmail van StukjeZon heeft
ontvangen. Voor annulering kunt u gebruikmaken van het
annuleringsformulier op eneco.nl. Ook vindt u dit formulier bijgevoegd bij
uw contractbevestiging.

1. Indien één of meer bepalingen van deze Productvoorwaarden nietig
zijn of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen blijven
gelden en zal Eneco een vervangende bepaling vaststellen die
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q.
vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
2. U kunt deze Productvoorwaarden gratis opvragen bij onze
Klantenservice via 088 - 8 955 955 (u betaalt uw gebruikelijke
belkosten) of bekijken via eneco.nl/voorwaarden. Wij verwijzen naar
deze voorwaarden met Productvoorwaarden Eneco StukjeZon®.
3. Deze voorwaarden en de daarin genoemde tarieven en bedragen
kunnen wijzigen als dat volgens een bestaande dan wel nieuwe
wettelijke regeling of besluit van de overheid kan dan wel moet.
Wijzigingen hebben in beginsel geen betrekking op reeds verkochte
of cadeau ontvangen StukjeZon.

Voordeel

Actievoorwaarden Eneco StukjeZon

Met een StukjeZon gaat gegarandeerd uw jaarnota 5 jaar lang met € 15
(dit staat gelijk aan 250kWh per jaar tegen € 0,06 per kWh) omlaag,
tenzij u uw stroomcontract opzegt tijdens de looptijd van StukjeZon.
Deze verlaging berekenen we naar rato. Heeft u bijvoorbeeld 150 dagen
voor het jaarnota-moment uw StukjeZon gekocht? Dan verlagen we uw
eerstvolgende jaarnota met: 150 dagen/365 dagen x € 15 = € 6,16.
Komt uw eerstvolgende jaarnota al binnen 80 dagen na ingangsdatum
StukjeZon? Dan ontvangt u de verlaging op uw eerstvolgende jaarnota
ná die van dit jaar. Plus de verlaging van het eerste volledige jaar. De
verrekening van StukjeZon ziet u als een kortingsregel(s) terug op uw
jaarnota.

Looptijd

De looptijd van Eneco StukjeZon is 5 jaar, gerekend vanaf de
ingangsdatum. Dit betekent:
- Voor bestaande stroomklanten is de ingangsdatum van StukjeZon
14 dagen na contractbevestiging.
- Voor nieuwe stroomklanten is de ingangsdatum van StukjeZon gelijk
aan de startdatum levering van het stroomcontract.

1. Per adres kunt u over maximaal 12 keer StukjeZon tegelijkertijd
beschikken.
2. U kunt alleen StukjeZon als cadeau bij een actie ontvangen als u
daadwerkelijk klant wordt dan wel blijft voor stroom bij Eneco.
3. Als u gebruikmaakt van StukjeZon, dan gaat u akkoord met deze
voorwaarden.
4. Eneco mag deze voorwaarden altijd wijzigen. Dit heeft geen
gevolgen voor uw StukjeZon 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.
5. Eneco mag de verkoop dan wel het cadeau doen van StukjeZon
altijd stopzetten of wijzigen. We hoeven hiervoor geen reden op te
geven.
6. Als wij de actie stopzetten of wijzigen, dan heeft u geen recht op
een (schade)vergoeding.
7. Over zaken die in deze actievoorwaarden niet geregeld zijn, beslist
de directie van Eneco.

De ingangsdatum staat vermeld op uw eenmalige kostennota StukjeZon.
Evenals in uw persoonlijke online omgeving: MijnEneco.
StukjeZon eindigt exact 5 jaar na deze ingangsdatum, tenzij uw contract
eerder eindigt door opzegging van uw stroomcontract.

1. Indien u zelf één of meerdere StukjeZon heeft gekocht, ontvangt u bij
opzegging van uw stroomcontract tijdens de looptijd van StukjeZon,
in plaats van in totaal 5 slechts 4 jaar de verlaging (t.w.v. € 15 ) op
uw jaarnota.
2. Neemt u een ander product af bij Eneco, dan wordt de verlaging op de
jaarnota van het betreffende product meegenomen.
3. Neemt u alleen nog StukjeZon af bij Eneco, dan ontvangt u alleen
daarvoor een jaarnota. Het bedrag wordt dan apart aan u uitgekeerd.
4. Heeft u uw StukjeZon cadeau gekregen van Eneco en beëindigt u uw
stroomcontract tijdens de looptijd van StukjeZon, dan wordt uw
eindnota verlaagd met het bedrag waar u tot het moment van
opzegging recht op heeft. Daarna vervalt het StukjeZon en daarmee
het recht op verlaging van uw jaarnota.
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Tussentijdse opzegging van uw
stroomcontract

