Actievoorwaarden “Energiek ondernemen voor MKB Nederland leden.”
ALGEMEEN
Deze actievoorwaarden (hierna: 'Actievoorwaarden') zijn van toepassing op de “Energiek ondernemen
voor MKB Nederland leden” actie gedurende van 24 april 2018 en na afloop van het MKB EnergieKafé tot
12 juni 2018 (hierna: de 'Actie'), dat georganiseerd wordt door Essent Energie Verkoop Nederland B.V.,
kantoorhoudende te Willemsplein 4, 5211 AK ’s-Hertogenbosch KVK: 17115308 (hierna: ‘Essent Zakelijk’)
in samenwerking met MKB Den Haag kantoorhoudende te Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag,
Nederland met KVK: 40410455 (hierna: ‘MKB Nederland’)
DEELNAME
Deze actie is uitsluitend bestemd voor leden van MKB Den Haag (hierna: deelnemers), ouder dan 18 jaar
en woonachtig in Nederland met een geldig KVK-nummer. Deelnemers kunnen aan deze actie deelnemen
vanaf 24 april 2018 t/m 12 juni 2018. In geval van misbruik, misleiding of bedrog behoudt Essent Zakelijk
zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer van de deelname uit te sluiten.
ACTIE
De actie houdt in dat deelnemers een “weddenschap” kunnen aangaan met Essent Zakelijk betreffende
de energierekening. De weddenschap luidt: “Wedden dat je energierekening goedkoper kan”. Hierbij
wordt het totaalbedrag in tarieven en looptijd van de meest recente jaarafrekening van de deelnemers
afgezet tegen een indicatief aanbod van Essent Zakelijk. Waarbij Essent Zakelijk dit aanbod baseert op
dezelfde verbruikscijfers, alsmede looptijd van het contract als vermeld op de jaarafrekening en de dan
geldende zakelijke tarieven van Essent Zakelijk en verplichte (overheids)heffingen, alsmede de
netbeheerkosten, exclusief BTW en inclusief Energiebelasting. Indien het aanbod van Essent Zakelijk
goedkoper is, kan de deelnemer een vrijblijvend offertegesprek aan gaan met Essent Zakelijk. Indien het
aanbod van Essent Zakelijk niet minimaal €50,- goedkoper is dan het huidige contract van de deelnemer,
is Essent Zakelijk verplicht om de vooraf afgesproken tegenprestatie (een cadeaubon van podiumbon ter
waarde van €50,- te verzilveren. Voorwaarden is dat de klant (vrij) kan overstappen en geen contractuele
verplichtingen heeft bij een andere energieleverancier, indien de klant contractuele verplichtingen heeft
bij een andere energieleverancier kan er geen aanspraak worden gemaakt op de ‘weddenschap’. Voor
wat betreft het offertegesprek en de eventueel uit te brengen offerte kunnen door deelnemer aan dit
aanbod geen rechten worden ontleend. Deelnemers mogen één jaarcontract opsturen.
TEGENPRESTATIE
Essent Zakelijk bepaalt op basis van eigen inzicht om welke tegenprestatie ‘gewed’ kan worden en wordt
voorafgaand aan het indicatieve aanbod met deelnemer afgesproken. De tegenprestatie bestaat uit een
<<naam bonaanbieder>> cadeaubon t.w.v. €50,-. Het aanbod is persoonsgebonden en niet
overdraagbaar aan derden. Ook wordt de tegenprestatie – ongeacht de waarde die het heeft – niet
uitgekeerd in andere vorm dan aangeboden (tegenprestatie wordt niet uitgekeerd in geld).
REGISTRATIE GEGEVENS
De gegevens zoals (bedrijf)naam, e-mailadres, telefoonnummer en (bedijf)adres worden opgeslagen in
het bestand van Essent Zakelijk. Deze gegevens worden geregistreerd om gericht informatie en
aanbiedingen van Essent Zakelijk toe te sturen. Enkel voor dit doel zullen gegevens van deelnemers
gebruikt worden. Verbruiksgegevens van de jaarafrekening worden enkel gebruikt voor het samenstellen
van het aanbod ten behoeve van de actie. Gegevens zullen niet overgedragen worden aan derden.
WIJZIGINGEN ACTIEVOORWAARDEN
Essent Zakelijk is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze actie en/of de
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actievoorwaarden gedurende de actieperiode te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds gesloten
overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten), dan wel zonder opgave
van reden deze actie te staken, zonder dat Essent Zakelijk daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van
schade gehouden is jegens de deelnemers en betrokkenen. Wijziging van de actie en/of de
actievoorwaarden dan wel staking van de actie, zal door Essent Zakelijk bekend worden gemaakt op de
website https://www.essent.nl/content/zakelijk/actie/energiekondernemen
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