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Actievoorwaarden  
Essent actie “Straat Staatsloten” bij contract Groen Zakelijk en Gas 

Zakelijk  

 
Dit is een actie van Essent Retail Energie BV (Essent), Willemsplein 4, 5211 AK te ’s-Hertogenbosch. 

Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

 

 De actie loopt van 1 november 2014 tot en met 31 december 2014 en geldt niet in combinatie met 

andere acties en/of aanbiedingen;  

 Deze actie geldt alleen voor kleinzakelijke afnemers die de energie uitsluitend voor zakelijke doeleinden 

afnemen. Deze actie geldt niet voor bestaande klanten van Essent en/of consumenten; 

 Deze actie geldt  enkel voor zakelijke klanten met een minimum jaarverbruik van 10.000 kWh en 5.000 m3 

gas bij 1 leveringsadres en 12.000 kWh en 6.000 m3 bij minimaal 2 leveringsadressen;  

 De actie is alleen geldig indien u tijdens de actieperiode een geldige leveringsovereenkomst sluit met Essent;  

 Om in aanmerking te komen voor deze actie dient u een, via Essent.nl aangevraagde offerte om te zetten 

naar een contract voor elektriciteit en gas; 

 Het contract moet een looptijd kennen van 3 of 5 jaar voor de combinatie van ZekerheidsGarantie Groen 

Zakelijk en ZekerheidsGarantie Gas tegen vaste tarieven of ZekerDalen Groen Zakelijk en Gas Zakelijk met 

een looptijd van 3 jaar;  

 De omzetting van de aangevraagde offerte naar contract dient telefonisch plaats te vinden waarbij u zelf 

duidelijk aan dient te geven dat u belt n.a.v. de actie “Straat Staatsloten”. Claims achteraf worden niet in 

behandeling genomen; 

 Aanvragen voor enkel elektriciteit of gas zijn uitgesloten van deze actie;  

 Per klant kan slechts één maal gebruik worden gemaakt van deze aanbieding;  

 Deze actie geldt niet voor consumenten, ZZP-ers, bestaande klanten van Essent en/of een collectief van 

klanten en geldt alleen voor kleinzakelijke klanten die de laatste 12 maanden geen klant van Essent voor de 

levering van elektriciteit en gas zijn geweest;  

 Heeft u nog een lopende overeenkomst bij uw huidige leverancier, dan start de levering via Essent na het 

einde van die overeenkomst. De einddatum van het voor u geldende Essent tarief blijft ongewijzigd ongeacht 

de ingangsdatum van uw overeenkomst bij Essent; 

 Heeft uw huidige overeenkomst bij uw huidige leverancier een resterende looptijd langer dan 6 maanden, 

dan kunnen wij helaas uw aanvraag niet verwerken. U kunt zich opnieuw aanmelden zodra uw contract 

afloopt bij uw huidige leverancier; 

 De actie ‘Straat Staatsloten’ betreft een set van 10 standaard loten met opvolgende eindcijfers, met de optie 

Jackpot en zonder XL; 

 Voor deze actie is een beperkt aantal Straten Staatsloten beschikbaar gesteld. Essent hanteert voor deze 

actie het principe wie het eerst komt wie het eerst maalt; 

 Offertes moeten binnen maximaal 10 werkdagen omgezet worden in een geldige leveringsovereenkomst met 

Essent;  

 Uitlevering van de loten vindt plaats aangetekend via post; 

 Met de loten dingt u mee naar Staatsloterijprijzen die op de eerstkomende trekking vergeven worden;  

 De trekkingsdatum van de loten staat op de loten vermeld en worden niet aangepast; 

 Het is een deelnemer in geen geval toegestaan de verstrekte Staatsloten door te verkopen aan derden; 

 De Straat Staatsloten is niet in te wisselen voor geld; 

 De al dan niet toezegging van Essent over de beschikbaarheid van een Straat Staatsloten is leidend bij 

geschillen; 

 Deelname aan de Staatsloterij is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar; 

 Ontvanger van  de Straat Staatsloten gaat akkoord met het deelnemersreglement van de Nederlandse 

Staatsloterij. (zie www.staatsloterij.nl); 

http://www.staatsloterij.nl/
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 In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behouden Essent en de Nederlandse 

Staatsloterij zich het recht voor om de deelname te annuleren; 

 De Nederlandse Staatsloterij en Essent zijn niet aansprakelijk voor schade van deelnemers of derden die op 

enigerlei wijze voort kan komen uit deze actie; 

 Op de leveringsovereenkomsten van deze actie zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden 2013 voor 

de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers en de Productvoorwaarden ZekerheidsGarantie 

Zakelijk of de Productvoorwaarden ZekerDalen naar gelang uw keuze van product. Dan wel de voorwaarden 

die daarvoor op enig moment in plaats treden; 

 Essent is te allen tijde gerechtigd om de actievoorwaarden te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor reeds 

aangemelde klanten, die aan alle hiervoor bedoelde voorwaarden hebben voldaan; 

 Essent behoudt zich het recht voor om te allen tijde deze actie, zonder u daarover in te lichten en zonder 

opgaaf van reden, stop te (laten) zetten of aan te passen. In deze gevallen kan geen aanspraak worden 

gemaakt op enige (schade)vergoeding; 

 Door mee te doen aan deze actie, accepteert u de actievoorwaarden. 

 

Essent Retail Energie BV, Willemsplein 4, 5211 AK ’s-Hertogenbosch.  
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