
Actievoorwaarden Online Energievergelijker 
ZekerheidsGarantie stroom en gas 1 jaar 
  
 
- Deze actie is alleen geldig als u tijdens de actieperiode een geldige 

leveringsovereenkomst sluit met Essent. Deze overeenkomst kent een looptijd van 1 jaar 
voor de combinatie van ZekerheidsGarantie Groene Stroom en ZekerheidsGarantie Gas 
tegen online actietarieven. 

- Deze actie geldt alleen voor consumenten die de energie uitsluitend voor huishoudelijke 
doeleinden afnemen. Deze actie geldt niet voor een collectief van klanten of bedrijven. 

- Dit actieaanbod geldt voor consumenten, die de laatste 12 maanden geen klant van 
Essent voor de levering van stroom en gas zijn geweest.  

- Klanten van Essent kunnen gebruik maken van dit online actietarief, waarbij geldt dat de 
huidige lopende vaste overeenkomst eerst wordt uitgediend. Er mag geen sprake zijn 
van een betalingsachterstand op het moment van acceptatie van het aanbod. Een 
eventuele welkomstpremie geldt alleen voor nieuwe klanten van Essent. 

- Deze online actietarieven gelden tot een maximum jaarverbruik van 10.000 kWh en 
5.000 m³. Het meerverbruik wordt berekend op basis van de dan geldende variabele 
tarieven (flexibele looptijd). De tarieven zijn te vinden op essent.nl/tarieven. 

- Deze actie loopt van 30 augustus 2013 tot en met 30 september 2013. 
- Het actietarief is geldig vanaf 1 oktober 2013. Ligt de ingangsdatum van uw 

overeenkomst voor deze datum, dan betaalt u tot deze datum het variabele tarief 
(flexibele looptijd). U vindt onze actuele tarieven op essent.nl/tarieven. 

- Naast het online actietarief ontvangen nieuwe klanten een welkomstpremie. De hoogte 
van deze welkomstpremie wordt door Essent bepaald en is afhankelijk van uw 
woonplaats en jaarverbruik. De welkomstpremie die voor u van toepassing is, staat 
vermeld in de aanmeldbevestiging. 

- De welkomstpremie wordt uitgekeerd 12 maanden na het sluiten van de overeenkomst 
op het door u opgegeven rekeningnummer; en bestaat uit een eenmalig bedrag inclusief 
btw.  

- Uitbetaling en/of verrekening van de (overstap)premie in een andere vorm is niet 
mogelijk;  

- Deze actie geldt uitsluitend indien de leveringsovereenkomst niet wordt geannuleerd 
gedurende de afkoelperiode. Indien u de leveringsovereenkomst annuleert tijdens de 
afkoelperiode, dan vervalt het recht op de eenmalige (overstap)premie; 

- Het recht op de (overstap)premie komt eveneens te vervallen bij voortijdige beëindiging 
van de leveringsovereenkomst binnen het eerste jaar of een betalingsachterstand op het 
geplande moment van uitkering van de premie; 

- Bij voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst binnen het eerste jaar heeft 
Essent het recht om (de waarde van) welkomstgeschenk(en), indien dit/deze reeds 
is/zijn ontvangen dan wel uitgekeerd, bij u terug te vorderen met een maximum van 100 
euro (50 euro per product). 

- Per leveringsadres kan slechts één maal gebruik worden gemaakt van deze aanbieding.  
- Om een overeenkomst af te sluiten moet u 18 jaar of ouder zijn.  
- De leveringstarieven zijn inclusief 21% btw, energiebelasting, opslag duurzame energie 

en exclusief tarieven en heffingen van de regionale netbeheerder. Het genoemde 
gastarief is gebaseerd op de huidige indeling van de regionale netbeheerder naar de 
verbruikscategorieën < 5.000 m³ en ≥ 5.000 m³. 

- Op de levering van elektriciteit en gas zijn de productvoorwaarden en de “Algemene 
Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)” 
van toepassing. Voor een praktische uitleg kunt u de Toelichting Algemene Voorwaarden 
raadplegen.  

http://www.essent.nl/content/particulier/producten/alle_energietarieven/index.html?ecmp=20110615DL050V
http://www.essent.nl/content/particulier/producten/alle_energietarieven/index.html?ecmp=20110615DL050V
http://www.essent.nl/content/particulier/voorwaarden/algemene_voorwaarden/index.html
http://www.essent.nl/content/particulier/voorwaarden/algemene_voorwaarden/index.html
http://www.essent.nl/content/particulier/voorwaarden/algemene_voorwaarden/index.html
http://www.essent.nl/content/particulier/voorwaarden/algemene_voorwaarden/index.html


- Essent behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en 
zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor 
reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn 
afgesloten). In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade) 
vergoeding. 

- Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met deze actievoorwaarden. 
 
 
Ingangsdatum overeenkomst  
Heeft u nog een lopende overeenkomst bij uw huidige leverancier, dan start de levering via 
Essent na het einde van die overeenkomst (met een tussenliggende periode van maximaal 6 
maanden). Heeft u nog een lopende overeenkomst bij Essent, dan start de levering tegen de 
online actietarieven na het einde van die overeenkomst. De einddatum van het voor u 
geldende Essent ZekerheidsGarantie (actie)tarief is 30 september 2014. Deze einddatum 
blijft ongewijzigd ongeacht de ingangsdatum van uw overeenkomst bij Essent. Bij een 
resterende looptijd langer dan 6 maanden, start de levering voor nieuwe klanten via Essent 
per direct. Wanneer uw oude leverancier u (een) opzegvergoeding(en) in rekening brengt 
voor uw overstap naar Essent, zijn deze kosten voor uw rekening.  
 
Bij voortijdige beëindiging van de leveringsovereenkomst binnen het eerste jaar heeft Essent 
het ook recht om aan u betaalde opzegvergoeding(en), indien dit/deze reeds is/zijn 
ontvangen dan wel uitgekeerd, bij u terug te vorderen. 
 
Essent Retail Energie BV, Willemsplein 4, 5211 AK ’s-Hertogenbosch.  
KvK-nummer 13 04 16 11. 
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