Actievoorwaarden
Allure Energie gas en stroom met FC Groningen Early Bird

De actie wordt je aangeboden door Allure Energie B.V. kvk nummer 59571446, hierna te noemen Allure Energie. Op de korting zijn
de volgende voorwaarden van toepassing:
1.

De actie geldt alleen als je je aanmeldt via de website waar Allure Energie de FC Groningen actie voert.

2.

De actie is alleen geldig wanneer je een geldige overeenkomst sluit met Allure Energie.

3.

Deze actie is niet geldig voor bestaande klanten van Allure Energie of klanten die meer dan twee adressen in één keer willen
aansluiten bij Allure Energie.

4.

De FC Groningen EARLY BIRD is een korting en wordt via een unieke vouchercode aan je verstrekt. Zodra de bedenktermijn is
verstreken, ontvang je de code via een email. Je kunt deze vervolgens eenmalig gebruiken bij het aanvragen of verlengen van
een FC Groningen seizoenkaart 2019/2020. Als het tegoed niet volledig wordt gebruikt, wordt het restant niet uitgekeerd of
teruggestort. De hoogte van de FC Groningen Early Bird korting staat vermeld in de aanmeldbevestiging die je per e-mail
ontvangt.

5.

Allure Energie regelt je overstap en zegt je huidige overeenkomst op. Je komt geen moment zonder energie te zitten. Zo
proﬁteer je al snel van onze scherpe tarieven. Mocht je huidige energieleverancier een opzegboete in rekening brengen
omdat je overeenkomst vroegtijdig wordt beëindigd, dan zijn deze kosten voor jou.

6.

Je hebt geen recht op de FC Groningen Early Bird als je overeenkomst voortijdig wordt beëindigd. Naast een vergoeding (zie
tarievenblad Allure Energie) wordt dan de ingewisselde FC Groningen Early Bird korting die oploopt tot € 200, teruggevorderd.

7.

Deze aanbieding geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen en/of acties van Allure Energie.

8.

Wat doen we met jouw persoonlijke gegevens? Allure Energie vraagt bij de aanvraag van een dienst of product om jouw
persoonsgegevens. Jouw gegevens gebruiken wij:
A. Voor het accepteren van je aanvraag,
B. het uitvoeren van de overeenkomst,
C. risicobeheer,
D. analyses en marketingdoeleinden.
Stel je geen prijs op marketingberichten dan kan je je op ieder gewenst moment afmelden via een mail aan onze
klantenservice. Het privacy statement van Allure Energie is te vinden op Allure-energie.nl/privacy.

9.

Allure Energie behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te (laten) zetten dan wel de
vorm van de actie of de actie zelf te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor reeds aangemelde klanten, die aan alle hiervoor
bedoelde voorwaarden voldoen. In deze gevallen kan geen aanspraak op enige (schade)vergoeding worden gemaakt. In alle
gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Allure Energie.

10.

Door mee te doen aan deze actie, accepteer je de actievoorwaarden.
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