
 

Actievoorwaarden “Win een iPad” 

 

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 3 oktober tot en met 31 oktober 2014 en geldt niet in 

combinatie met andere acties en/of aanbiedingen;  

 De actie is alleen geldig als u tijdens de actieperiode een geldige 

leveringsovereenkomst  voor stroom of gas heeft met Essent en u gedurende 

de actieperiode inlogt op MijnEssent.nl; 

 De actie geldt niet voor een collectief van klanten en geldt alleen voor 

consumenten; 

 De te winnen prijs betreft een iPad ter waarde van 450 euro; 

 Er is in totaal 1 prijswinnaar; 

 Deelname aan deze actie geldt alleen voor klanten van Essent, welke zich 

gedurende de looptijd van deze actie hebben ingelogd op MijnEssent.nl; 

 Na afloop van de actieperiode zal onder de geselecteerde klanten die tijdens 

de actieperiode op MijnEssent.nl hebben ingelogd voor deze actie de prijs 

worden verloot; 

 Aanwijzing van de prijswinnaar geschiedt via willekeurige loting uit de lijst met 

aangemelde klanten; 

 De prijswinnaar zal worden bekend gemaakt uiterlijk 1 februari 2015; 

 De winnaar krijgt uiterlijk 14 januari 2015 persoonlijk bericht; 

 De prijs zal uiterlijk 1 maart 2015 worden uitgekeerd; 

 Essent behoudt zich het recht voor de prijs persoonlijk aan prijswinnaar  te 

overhandigen en daar eventueel ook publicitair aandacht aan te geven; 

 De prijs is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor 

contanten of voor andere goederen of diensten;  

 Deelname aan deze actie is toegestaan voor personen van 18 jaar en ouder; 



 Direct bij deze actie betrokken medewerkers van Essent, welke tevens klant 

zijn bij Essent, komen niet in aanmerking voor het winnen van een prijs. 

 Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd; 

 Als u wint, geeft u Essent automatisch toestemming voor publicatie van uw 

naam. De gegevens die u verstrekt, worden behandeld conform de 

privacyverklaring zoals beschreven staat in de sitevoorwaarden van Essent; 

 Per leveringsadres kan slechts 1 x worden meegedongen naar de prijzen; 

 Essent is gerechtigd deze spelvoorwaarden te allen tijde te wijzigen en/of 

deze actie te beëindigen; 

 Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met deze 

spelvoorwaarden. 

 


