
Actievoorwaarden ZekerheidsGarantie Plus
Samsung Galaxy Tab S6 Lite

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 geldt wanneer u in de actieperiode van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2020, met inachtneming van het bepaalde in deze 
voorwaarden, een leveringsovereenkomst sluit. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen;

● Deze actie geldt alleen als u tijdens de actieperiode een energiecontract afsluit bij Essent. Oftewel: een leveringsovereenkomst voor Groene 
Stroom en Gas met een looptijd van 3 jaar vaste tarieven, Essent ZekerheidsGarantie Plus;

● Ten opzichte van de reguliere Essent ZekerheidsGarantie vaste leveringskosten gelden voor Essent ZekerheidsGarantie Plus hogere vaste 
leveringskosten. De reguliere Essent ZekerheidsGarantie tarieven zijn te raadplegen op www.essent.nl/tarieven ;

● Deze actie geldt alleen als u een nieuwe klant bent of als u al klant van Essent bent geweest en u uw eerdere overeenkomst met Essent niet 
voortijdig heeft beëindigd. Heeft u uw vorige overeenkomst wel voortijdig beëindigd, dan kunt u pas gebruik maken van deze actie vanaf het 
moment dat uw vorige overeenkomst eigenlijk zou aflopen;

● Deze actie geldt niet voor zakelijke klanten, bestaande klanten en/of een collectief van klanten;
● U krijgt als welkomstgeschenk het specifiek voor deze actie geldende geschenk, te weten een Samsung Galaxy Tab S6 Lite ter waarde van 379 

euro (aanbevolen retailprijs van Samsung). Deze ontvangt u uiterlijk 6 weken na aanmelding. U heeft geen recht op het welkomstgeschenk 
als u de overeenkomst voortijdig beëindigt of een betalingsachterstand heeft op het moment dat we het welkomstgeschenk willen uitkeren;

● De Samsung Galaxy Tab S6 Lite wordt geleverd door onze partner Gezamenlijk Voordeel;
● Ga voor meer informatie over de Samsung Galaxy Tab S6 Lite naar https://www.samsung.com/nl/tablets/galaxy-tab-s6-lite-p610/SM-

P610NZAAPHN ;
● Essent deelt uw contactgegevens met onze partner Gezamenlijk Voordeel voor de afwikkeling van de levering van het geschenk;
● Onze partner Gezamenlijk Voordeel stuurt u na uw aanmelding binnen 4 weken een email met aanvullende informatie over de levering en 

garantie van de Samsung Galaxy Tab S6 Lite;
● Gezamenlijk Voordeel belt u binnen zes weken om het leveradres te verifiëren ter voorkoming van fouten;
● De levering van de Samsung Galaxy Tab S6 Lite kan enkel plaatsvinden op het door u opgegeven adres bij uw aanmelding bij Essent;
● Uitlevering van het geschenk kan enkel plaatsvinden na de bedenktijd binnen de termijnen als gespecificieerd in deze actievoorwaarden;
● Er is een beperkte hoeveelheid tablets beschikbaar. Voor deze actie geldt het op=op principe;
● Het cadeau, de actiekorting en/of de cashback wordt niet in een andere vorm uitgekeerd;
● Wanneer u zelf geen ingangsdatum heeft gekozen, kiest Essent een ingangsdatum minimaal 31 dagen in de toekomst vanaf de datum van 

aanmelding. Heeft uw huidige overeenkomst na uw aanmelding bij Essent een langere looptijd dan de ingangsdatum, kan het zijn dat uw 
huidige leverancier een opzegvergoeding in rekening brengt. Indien u niet akkoord gaat met de ingangsdatum van uw overeenkomst bij 
Essent, kunt u de startdatum nog aanpassen. U heeft het recht uw overeenkomst te annuleren binnen de wettelijke bedenktijd, zoals vermeld 
in de bijbehorende bevestigingsbrief of email;

● Uw oude leverancier kan u een opzegvergoeding in rekening brengen. Loopt uw contract bij uw huidige leverancier nog langer door dan zes 
maanden, dan compenseren wij een opzegvergoeding tot maximaal € 250 (maximaal € 125 per energieproduct) per klant. Een mogelijke 
opzegvergoeding kunt u alleen declareren als u bent overgestapt van een andere energieleverancier naar Essent. Vraag de terugbetaling 
van uw opzegvergoeding aan in Mijn Essent. Doe dit binnen 3 maanden nadat we gestart zijn met de levering van energie. We storten het 
bedrag binnen 4 maanden nadat we zijn gestart met de levering van energie, direct op uw rekening. Daarna heeft u geen recht meer op 
een compensatie. Zegt u de overeenkomst met ons op voor de einddatum van deze overeenkomst voor bepaalde tijd? Dan moet u de 
compensatie van de opzegvergoeding die u eerder van Essent heeft ontvangen aan ons terugbetalen;

● Wij compenseren de opzegvergoeding niet bij éénjarige contracten, contracten voor onbepaalde tijd en wanneer u een betalingsachterstand 
heeft op het moment dat we de compensatie willen uitkeren. Eventueel misgelopen korting en/of kosten die uw huidige leverancier in 
rekening brengt voor een reeds ontvangen cadeau wordt door ons niet gecompenseerd;

● Op de leveringsovereenkomst van deze actie zijn de Algemene Voorwaarden voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers en 
de Productvoorwaarden van Essent van toepassing. Of de voorwaarden die daar eventueel voor in de plaats komen. Indien en voor zover 
tegenstrijdigheden voorkomen tussen deze Actievoorwaarden en de Productvoorwaarden, prevaleert hetgeen in deze Actievoorwaarden;

● Er geldt een bedenktijd van 14 dagen. Deze gaat in na ontvangst van de bevestiging van de overeenkomst. Deze actie geldt alleen als de 
leveringsovereenkomst niet wordt geannuleerd tijdens de bedenktijd van 14 kalenderdagen;

● U heeft geen recht op het cadeau, de actiekorting en/of de cashback als uw overeenkomst voortijdig wordt beëindigd of u een 
betalingsachterstand heeft op het moment dat we het cadeau, de actiekorting en/of de cashback willen uitkeren of verzenden;

● Per leveringsadres kunt u één keer gebruikmaken van deze actie;
● Wanneer de leveringsovereenkomst binnen het eerste jaar wordt beëindigd, dan heeft Essent het recht om (de waarde van) het cadeau, 

de actiekorting of de cashback terug te vorderen met een maximum van 100 euro (50 euro per energieproduct). Dit doen we alleen als u 
het cadeau, de actiekorting of de cashback al ontvangen heeft;

● 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 in deze actievoorwaarden zijn inclusief btw;
● Door mee te doen aan deze actie, accepteert u de actievoorwaarden.
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Meest gestelde vragen

STAPPEN VOORAFGAAND AAN DE AFLEVERING

1. U ontvangt een contractbevestiging van Essent per mail met daarin vermeld wat uw cadeau is, een Samsung Galaxy Tab S6 Lite (10.4”, Wi-Fi) 
Gray 64GB.

2. U heeft 2 weken wettelijke bedenktijd voor de Essent overeenkomst. U kunt tijdens deze periode kosteloos afzien van de overeenkomst. 
Hiermee vervalt ook uw recht op de Samsung tablet.

3. Binnen 2 weken na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd zal Essent uw gegevens doorsturen aan onze afhandelingspartner Gezamenlijk 
Voordeel én opdracht geven de Samsung tablet op uw correspondentie adres af te leveren. U ontvangt bij ontvangst van uw gegevens van 
Gezamenlijk Voordeel een informatiemail met daarin de meest gestelde vragen over levering en garantie.

4. Gezamenlijk Voordeel zal u na ontvangst van uw gegevens binnen 2 weken per mail een orderbevestiging sturen voor levering van de 
Samsung tablet. Per mail ontvangt u ook een Track & Trace link om de afleverstatus te kunnen controleren.

5. De orderbevestigingsmail van Gezamenlijk Voordeel is uw garantiebewijs; bewaar deze dus goed!
6. Zodra u een orderbevestiging van Gezamenlijk Voordeel per mail heeft ontvangen zal de Samsung tablet binnen 24 uur op uw correspondentie 

adres afgeleverd worden door Gezamenlijk Voordeel.

AFLEVERING

Ik heb vragen over de levering van mijn tablet, met wie kan ik contact opnemen?
U kunt contact opnemen met onze afhandelingspartner Gezamenlijk Voordeel via 073-6110151.

De track & trace informatie geeft al zeker 24 uur geen gegevens. Wat is er aan de hand? 
Vermoedelijk heeft de zending wat vertraging opgelopen bij de vervoerder. Vermeld het ordernummer in een e-mail naar info@gezamenlijkvoordeel.nl. 
Gezamenlijk Voordeel zal contact opnemen met de vervoerder voor verdere informatie en dit zo spoedig mogelijk terugkoppelen.

Kan ik een ander aflevermoment kiezen?
Ja dat kan! Neem daarvoor contact op met Gezamenlijk Voordeel via 073-6110151 om een nieuw bezorgmoment af te stemmen.

Kan ik een ander afleveradres kiezen, of bij de buren of bij een pick up point laten afleveren?
Dit is helaas niet mogelijk. De Samsung tablet zal op het adres worden afgeleverd dat door u is opgegeven als correspondentieadres bij uw Essent 
contract.

De tablet is beschadigd geleverd of gaat niet aan. Wat nu?
Mocht er onverhoopt iets zijn misgegaan tijdens de levering van het product, waardoor de tablet is beschadigd of niet naar behoren functioneert, 
neem dan contact op met Gezamenlijk Voordeel binnen 48 uur na ontvangst. Meld dit schadegeval via info@gezamenlijkvoordeel.nl. Vermeld het 
ordernummer en bij zichtbare schade ook foto’s waarop op de schade duidelijk te zien is. Gezamenlijk Voordeel zal de tablet zo snel mogelijk omruilen.

Wanneer en hoe is Gezamenlijk Voordeel bereikbaar?
Telefoonnummer: 073-6110151
E-mail: info@gezamenlijkvoordeel.nl
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 08:00 tot 19:00
Zaterdag 10:00 tot 15:00

GARANTIE EN PRODUCT ONDERSTEUNING

Is de Samsung tablet defect of heeft u een vraag over de werking?
Neemt u dan contact op met Samsung Support via https://www.samsung.com/nl/support/

Heb ik Garantie op de Samsung Galaxy Tab S6 Lite?
Uiteraard heeft u - net zoals bij alle andere Samsung producten - volledige garantie op uw nieuwe product. Uw 2 jaar fabrieksgarantie gaat in tijdens 
de periode dat uitlevering van de producten aan consumenten plaatsvindt en wordt vastgesteld op basis van de datum die bovenaan deze email staat.
Lees hier alles over de garantie op mobiele producten van Samsung:
https://images.samsung.com/is/content/samsung/p5/nl/support/warranty/mobile-warranty-nl-be.pdf

Kijk op https://www.samsung.com/nl/support/warranty/ wat er valt onder de 24 maanden garantie. 

De orderbevestigingsmail van Gezamenlijk Voordeel is uw garantiebewijs; bewaar deze dus goed!

Samsung Service 24/7
Kijk op https://www.samsung.com/nl/support/ voor support.
Of neem contact op met Samsung (lokaal tarief): 088-9090100
Openingstijden: 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen in de week
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Samsung is tevens Online bereikbaar 24/7
Kijk op https://www.samsung.com/nl/support/ voor de online mogelijkheden:

● WhatsApp
● Messenger
● Twitter
● Samsung Community
● Facebook

Openingstijden: 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen in de week
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