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Actievoorwaarden E-inzicht bestaande klanten (consumenten) 

 

Deze actie wordt aangeboden door Essent Retail Energie BV (hierna te noemen Essent), 

Willemsplein 4, 5211 AK te ’s-Hertogenbosch. Op de actie zijn de volgende voorwaarden van 

toepassing: 

 

 De actie loopt van 1 september 2013 tot en met 31 december 2013 en geldt niet in 

combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. 

 De actie is voor klanten van Essent en betreft de aanschaf van de hardware van E-inzicht 

voor € 99 (inclusief verzendkosten). Dit is een korting van € 50 op de winkelwaarde van  

€ 149. 

 Om gebruik te kunnen maken van E-inzicht dient u een geldig E-inzicht abonnement te 

hebben. Dit abonnement gaat automatisch in vanaf het moment dat de hardware naar u 

verzonden is. De abonnementskosten bedragen € 3,95 per maand. Het abonnement geldt 

voor onbepaalde tijd en is maandelijks opzegbaar. 

 De actie is alleen geldig als u op het moment van bestelling een particuliere klant bent 

van Essent. 

 De actie geldt niet voor zakelijke klanten, consumenten die geen klant zijn van Essent 

en/of een collectief van klanten. 

 De verzending van de E-inzicht hardware zal plaatsvinden binnen twee weken nadat 

Essent het verschuldigde bedrag (€ 99) via iDEAL heeft ontvangen. 

 De E-inzicht hardware wordt per post bezorgd op het correspondentieadres, alleen in 

Nederland, dat bij de bestelling is opgegeven. 

 Op de levering van E-inzicht hardware plus abonnement zijn de Algemene Voorwaarden  

E-inzicht en E-inzicht abonnement van toepassing. 

 Per klant kan slechts eenmaal een Hub worden geïnstalleerd. 

 Na het ontvangen van de hardware heeft u het recht om deze binnen 14 dagen te 

retourneren. Indien u de hardware ongebruikt en onbeschadigd retourneert, zult u uw 

geld teruggestort krijgen. 

 Om gebruik te kunnen maken van E-inzicht heeft u een internetverbinding nodig, een 

beschikbare Ethernetpoort op uw router of modem en een stopcontact in de buurt van uw 

router of modem om de adapter van de Hub op aan te sluiten. 

 De actie geldt zolang de voorraad strekt. 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. 

 De genoemde prijzen in deze actievoorwaarden zijn inclusief btw. 

http://www.essent.nl/algemenevoorwaarden-e-inzicht
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