Actievoorwaarden ‘Vang de Zon!’
3 maanden gratis huur
Algemeen
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op het actieaanbod geldig in de periode van
15 april tot en met 31 juli 2021. Met deze actie sluit je een huurcontract voor
zonnepanelen van DELTA Energie B.V. (verder te noemen ‘DELTA’), gevestigd en
kantoorhoudend aan de Buitenruststraat 10, 4337 EH te Middelburg. Door deel te nemen
aan deze actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.
Actieaanbod
Tijdens de ‘Vang de Zon!’-campagne krijg je tijdelijk extra voordeel op de huur van
zonnepanelen van DELTA, naast de bestaande Duurzame DELTA Deals. Kies voor ons
huuraanbod van zonnepanelen en profiteer van:
• ‘Duurzame DELTA Deals’-korting voor bestaande energieklanten van DELTA:
- 2,50 euro korting per maand op de huurprijs wanneer je zowel stroom
als gas afneemt;
- 1,25 euro korting per maand op de huurprijs wanneer je enkel stroom
of gas afneemt.
• Tijdelijk de eerste 3 maanden gratis. Je betaalt de eerste 3 maanden dus geen huur.
Voorwaarden
• Je profiteert van ‘3 maanden gratis huur’ wanneer je tijdens de actieperiode van
15 april tot en met 31 juli 2021 een adviesgesprek aanvraagt wat uiteindelijk
resulteert in een huurcontract met DELTA voor zonnepanelen met een looptijd van
10 of 15 jaar.
• Na aanvraag van het adviesgesprek (huur of koop) wordt er binnen 5 werkdagen
contact met je opgenomen door onze installatiepartner Saman Groep B.V.
• De levering en installatie van zonnepanelen is alleen mogelijk in zuidwest Nederland.
Zie voor het leveringsgebied het kaartje op deltaenergie.nl/zonnepanelen.
• Duurzame DELTA Deals-korting geldt alleen voor energieklanten van DELTA.
De actievoorwaarden Duurzame DELTA Deals zijn terug te vinden op
deltaenergie.nl/duurzamedeals.
• De eerste 3 maanden bedraagt het huurbedrag 0 euro. Vanaf de 4 e maand ga je het
maandelijkse huurbedrag betalen, waarbij (indien van toepassing) de Duurzame
DELTA Deals-korting via de jaarnota in mindering wordt gebracht.

Privacy
• Als je klant bij ons bent voor energie, beheren we een aantal gegevens van je.
Jouw naam, adres en je geboortedatum bijvoorbeeld. Die gegevens zijn bij ons veilig.
Je leest meer over hoe we met jouw persoonlijke gegevens omgaan op
deltaenergie.nl/ privacyverklaring.
• 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.
Overige bepalingen
• Deze actie geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen en is ook niet
overdraagbaar.
• Naast deze voorwaarden gelden aanvullende voorwaarden van de diensten die je
afneemt van DELTA en/of Saman Groep.
• 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.

