Actievoorwaarden
Air Miles loyaliteitsactie
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:


Deze actie loopt van 15 december 2016 tot 31 juli 2017 en geldt niet in combinatie met andere acties en/of
aanbiedingen;



Deze actie geldt alleen als u tijdens de actieperiode een energiecontract heeft bij Essent. Oftewel: een
leveringsovereenkomst voor stroom en / of gas;



U kunt deelnemen aan de actie door op www.essent.nl/airmilescadeau uw Air Miles kaartnummer en uw
Essent klantnummer te registreren. De uitbetaling van de Air Miles zal hierbij enkel plaatsvinden als:
o

Essent u een actiemail heeft gestuurd omtrent deze actie.

o

U uw klantnummer en Air Miles kaartnummer correct hebt ingevoerd.



Klanten die nog geen Air Miles spaarder zijn, kunnen zich op https://www.airmiles.nl/digitalekaartessent als
Air Miles spaarder aanmelden en ontvangen direct een digitaal kaartnummer per e-mail waarmee ze
gebruik kunnen maken van deze actie;



Air Miles worden binnen 3 weken na registratie bijgeschreven;



We betalen of keren de waarde van de Air Miles niet in een andere vorm uit;



Per leveringsadres kunt u één keer gebruikmaken van deze actie;



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;



Essent heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik, zonder opgaaf van redenen de
deelname te blokkeren en de deelname ongeldig te verklaren;



Essent respecteert de privacy van deelnemers aan de actie. Wij zullen er zorg voor dragen dat alle
persoonlijke informatie die wordt verstrekt in overeenstemming is met de Wet Bescherming
Persoonsgegevens;



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