Actievoorwaarden
Klanten Essent
1 maand gratis Bookchoice t.w.v. € 3,99
Dit is een actie van Essent Retail Energie BV (Essent), Willemsplein 4, 5211 AK in ’s-Hertogenbosch in
samenwerking met Bookchoice International B.V., John M. Keynesplein 12, 1066 EP Amsterdam. Op deze actie
zijn de volgende voorwaarden van toepassing:


Deze actie loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018 en geldt niet in combinatie met andere
acties en/of aanbiedingen;



Deze actie geldt alleen als u al klant bent van Essent en dus over een geldig klantnummer beschikt;



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



Op de diensten van Bookchoice zijn de voorwaarden van Bookchoice van toepassing:
https://www.bookchoice.com/nl/terms-and-conditions



U ontvangt per e-mail een unieke kortingscode van Essent, met een link naar Bookchoice.nl, zodat u 1 maand
gratis Bookchoice t.w.v. € 3,99 kunt verzilveren;



U kunt de vouchercode verzilveren tot het einde van de kalendermaand waarin u de code heeft ontvangen;



Indien u na deze proefperiode gebruik wilt blijven maken van de diensten van Bookchoice, gelden daar de
tarieven en voorwaarden van Bookchoice voor, zie: https://www.bookchoice.com/nl/terms-and-conditions;



U heeft geen recht op dit geschenk als u geen overeenkomst hebt met Essent of uw overeenkomst voortijdig
wordt beëindigd of u een betalingsachterstand heeft op het moment dat we het geschenk willen uitkeren;



Er kan maximaal één keer per klant gebruik worden gemaakt 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;



Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw;



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