Actievoorwaarden Duurzame DELTA Deals
Hieronder vind je de voorwaarden die gelden voor de Duurzame DELTA Deals (hierna:
Actie). Lees ze goed door, zodat je volledig op de hoogte bent van de regels.
1. Algemeen
1. Deze actie loopt vanaf 1 september 2020 voor onbepaalde tijd en wordt aangeboden
door DELTA Energie B.V., gevestigd en kantoorhoudend aan de Buitenruststraat 10,
4337 EH Middelburg (hierna: DELTA).
2. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht in aanmerking te komen voor de
Actie. Je ontvangt dus geen korting (of een compensatie hiervoor) over het verleden.
3. Door gebruik te maken van deze actie aanvaard je deze actievoorwaarden en verbind
je jezelf ertoe deze na te leven.
2. Wanneer kom je in aanmerking voor de Actie?
1. Je komt in aanmerking voor de Actie zolang je voldoet aan de volgende voorwaarden:
• Je neemt gedurende de actieperiode stroom en/of gas af bij DELTA; en
• Gedurende de actieperiode huur je een cv-ketel, zonnepanelen of warmtepomp bij
DELTA; OF
• Gedurende de actieperiode koop je bij Saman Groep B.V. een cv-ketel, zonnepanelen
of warmtepomp.
De contracten moeten op hetzelfde Nederlandse adres en dezelfde naam geregistreerd
staan. Registratie op hetzelfde adres betekent dat postcode en het huisnummer
overeenkomen.
3. De voordelen van de Actie
De Actie is alleen geldig voor de hieronder vermelde producten(combinaties) die binnen de
actieperiode zijn gekocht of gehuurd én door DELTA of Saman Groep zijn geïnstalleerd
1.

Tot € 2,50 korting per maand
Combineer je een energiecontract van DELTA met een huurcontract bij DELTA voor de
huur van een cv-ketel, zonnepanelen of een warmtepomp, dan kom je in aanmerking
voor maandelijkse korting:
• Wanneer je zowel een stoom én gas afneemt ontvang je € 2,50 per maand korting
per huurcontract bij DELTA.
• Wanneer je alleen stroom afneemt bij DELTA ontvang je € 1,25 per maand korting
per huurcontract bij DELTA.
• Wanneer je alleen gas afneemt bij DELTA ontvang je € 1,25 per maand korting per
huurcontract bij DELTA.
De korting gaat in zodra het energiecontract en het huurcontract ingaan zijn. De
korting is een vast bedrag dat per huurcontract maandelijks wordt verrekend. De
korting staat vermeldt op de factuur. De korting ontvang je zolang je voldoet aan de
voorwaarden zoals beschreven in deze actievoorwaarden. Als je zowel een cv-ketel,
zonnepanelen en/of een warmtepomp huurt van DELTA in combinatie met een
energiecontract bij DELTA, krijg je hiervoor per huurproduct maandelijks korting. Dus:
stel je huurt een cv-ketel en zonnepanelen, dan krijg je op voor beiden maandelijks
korting.

2.

Eenmalig tot € 100,- korting op het aankoopbedrag bij Saman Groep B.V.
Als een energiecontract hebt bij DELTA en via DELTA bij Saman Groep B.V., gevestigd
en kantoorhoudende aan Gouwepoort 1, 4301 RZ Zierikzee, een cv-ketel,
zonnepanelen of een warmtepomp koopt, krijg je eenmalig korting op het
aankoopbedrag:
• Bij aankoop van een warmtepomp bedraagt de korting € 100,-.
• Bij aankoop van zonnepanelen bedraagt de korting € 100,-.
• Bij aankoop van een cv-ketel bedraagt de korting € 50,-.
Om in aanmerking te komen voor deze korting is het belangrijk dat je via de website
van DELTA (deltaenergie.nl) een offerte bij Saman Groep B.V. hebt aangevraagd. De
korting wordt door Saman Groep B.V. in mindering gebracht op het aankoopbedrag
dat je betaalt aan Saman Groep B.V. en zal worden vermeld op de factuur. De korting
ontvang je zolang je voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in deze
actievoorwaarden.

4. Wijzigen en beëindigen
1. Als je geen stroom en/of gas afneemt bij DELTA, heb je ook geen recht (meer) op de
korting. Als je het contract met DELTA voor stroom en/of gas beëindigd, wordt de
korting automatisch beëindigd.
2. Betaal je twee of meerdere termijnbedragen niet op tijd? Dan vervalt je recht op
korting.
5. Privacy
1. Als je klant bij ons wordt, hebben we een aantal gegevens van je nodig. Jouw naam,
adres en uw geboortedatum bijvoorbeeld. Die gegevens zijn bij ons veilig. Je leest
meer over hoe we met jouw persoonlijke gegevens omgaan op deltaenergie.nl/
privacyverklaring.
2. DELTA en Saman Groep B.V. zullen jouw klantgegevens gezamenlijk gebruiken om vast
te stellen of je in aanmerking komt voor het actieaanbod en de daaraan verbonden
voordelen. Dit doen wij alleen omdat het noodzakelijk is om uitvoering te kunnen
geven aan de overeenkomst en deze actie. We zullen daarvoor alleen de noodzakelijke
gegevens gebruiken.
6. Overige bepalingen
1. Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen en is ook niet
overdraagbaar.
2. Naast deze voorwaarden gelden aanvullende voorwaarden van de diensten die je
afneemt van DELTA en/of Saman Groep.
3. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. DELTA mag deze Actie
altijd eerder beëindigen, onderbreken of veranderen zonder dit aan te geven en zonder
gehouden te zijn tot vergoeding van schade. De veranderingen zijn dan alleen voor
nieuwe contracten en niet voor contracten die al bestonden.

