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Actievoorwaarden  

Niet Meer Bijbetalen Essent 

 
 

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 6 juni 2017 tot en met 31 augustus 2017 en geldt niet in combinatie met andere acties 

en/of aanbiedingen. 

 Deze actie geldt alleen als u al 2 jaar of langer klant bent van Essent met één leveringsadres, en er geen 

sprake is van teruglevering van elektriciteit.  

 Daarnaast mag er geen sprake zijn van betalingsachterstand, heeft u ons reeds gemachtigd voor 

automatische incasso van alle aan ons verschuldigde bedragen, en heeft u ons toestemming gegeven om 

alle correspondentie via e-mail aan u te richten. 

 Dit aanbod is niet geldig voor zakelijke klanten of nieuwe klanten en/of een collectief van klanten. 

 De looptijd van de overeenkomst voor Niet Meer Bijbetalen is gelijk aan de afrekenperiode van 12 

maanden, dat wil zeggen van verschijningsdatum van uw laatste jaarafrekening tot verschijning van uw 

eerstvolgende jaarafrekening. De overeenkomst voor Niet Meer Bijbetalen wordt na afloop niet automatisch 

verlengd. U dient na afloop een nieuwe overeenkomst voor Niet Meer Bijbetalen aan te gaan. De 

overeenkomst is steeds opzegbaar, met een opzegtermijn van 30 dagen.  

 Niet Meer Bijbetalen heeft uitsluitend betrekking op de jaarafrekening, en dus niet op een eindafrekening of 

verhuisafrekening. 

 De kosten voor Niet Meer Bijbetalen worden maandelijks door ons geïncasseerd via automatische incasso.  

 U heeft geen recht op Niet Meer Bijbetalen als uw leveringsovereenkomst voortijdig wordt beëindigd, indien 

u gedurende de afrekenperiode verhuist, uw termijnbedrag verlaagt, de betaalwijze tussentijds wordt 

aangepast door uzelf of na stornering, als u twee keer aaneengesloten de kosten voor Niet Meer Bijbetalen 

niet heeft voldaan, of wanneer u een betalingsachterstand heeft op het moment dat we de jaarafrekening 

willen opmaken.  

 In alle gevallen zoals in de regel hierboven genoemd worden de reeds betaalde kosten voor Niet Meer 

Bijbetalen niet gerestitueerd. 

 Wanneer u geld van ons terugkrijgt bij de jaarafrekening, worden de betaalde kosten voor Niet Meer 

Bijbetalen niet terugbetaald. 

 Wanneer u zou moeten bijbetalen bij de jaarafrekening, komt dit, met een maximum van € 500,00 inclusief 

btw, voor rekening van Essent.  

 De tegemoetkoming als in de regel hierboven benoemd vindt niet in een andere vorm plaats. 

 Indien bij Essent het vermoeden bestaat dat er sprake is van misbruik, dat wil zeggen dat het verbruik na 

het aangaan van de overeenkomst voor Niet Meer Bijbetalen substantieel is toegenomen, vervalt het recht 

op Niet Meer Bijbetalen. Dit betekent concreet dat wanneer de jaarafrekening in een bijbetaling resulteert, 

deze bijbetaling niet voor rekening van Essent komt, maar u deze bijbetaling aan Essent dient te voldoen. 

 Essent behoudt zich het recht voor om het energieverbruik in het kader van Niet Meer Bijbetalen te 

monitoren. Om het energieverbruik te monitoren, kan Essent de meterstanden 1 keer per maand bij u 

opvragen. Indien u een slimme meter heeft moet u Essent expliciete toestemming geven om de standen    

1 keer per maand uit te lezen. 

 Deze actie geldt alleen als u de overeenkomst voor Niet Meer Bijbetalen niet annuleert tijdens de bedenktijd 

van 14 kalenderdagen.  

 Per leveringsadres kunt u maar één keer gebruikmaken van deze actie. 

 Deze actievoorwaarden gelden uitsluitend voor Niet Meer Bijbetalen. Op uw leveringsoverkomst voor 

elektriciteit en gas zijn onze Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan 

kleinverbruikers en de Productvoorwaarden onverminderd van toepassing. Of de voorwaarden die daar 

eventueel voor in de plaats komen. 

 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.  

http://www.essent.nl/voorwaarden/algemene-voorwaarden
http://www.essent.nl/voorwaarden/algemene-voorwaarden


 

 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.  

 Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw.  

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


