Actievoorwaarden “Win een E-bike”
1. Algemeen
1.1
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Win een E-bike” (hierna: de “Actie”) van
ENGIE Nederland Retail B.V. (hierna: ENGIE). ENGIE is gevestigd aan de Grote Voort 291, 8041 BL te
Zwolle.
1.2
De Actie is bestemd voor consumenten in Nederland van 18 jaar en ouder, die in Nederland wonen.
Consumenten die binnen de actieperiode een overeenkomst met een vaste looptijd van 1 of 3 jaar
afsluiten met ENGIE voor elektriciteit en/of gas op www.engie-energie.nl maken kans op de prijs zoals
genoemd onder 3.3. Personeelsleden van ENGIE en aan haar gelieerde groepsvennootschappen zijn
uitgesloten van deelname aan de Actie.
1.3
Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden. Door
akkoord te gaan met de actievoorwaarden gaat deelnemer er ook mee akkoord dat ENGIE de deelnemer
via email, telefoon of sms mag benaderen in het kader van de uitvoering van de Actie of voor
commerciële doeleinden gerelateerd aan de producten van ENGIE. ENGIE zal de winnaar telefonisch op
de hoogte brengen. ENGIE mag gebruik maken van de naam en/of portret van de winnaar voor
publiciteitsdoeleinden en uitsluitend in het kader van de uitvoering van de prijsuitreiking van de Actie.
Gegevens van deelnemers zullen niet zonder voorafgaande toestemming met derden worden gedeeld.
2. Deelname
2.1
Deze Actie is geldig voor nieuwe en bestaande klanten die in de actieperiode 10 juli 2019 t/m 31
augustus 2019 een overeenkomst hebben afgesloten voor elektriciteit en/of gas bij ENGIE via
www.engie-energie.nl. Deelnemer maakt automatisch kans op de prijs zoals genoemd in punt 3 als
deelnemer voldoet aan alle in deze voorwaarden genoemde criteria.

3. Actie
3.1
Deelnemers sluiten een overeenkomst met een vaste looptijd van 1 of 3 jaar af voor elektriciteit en/of gas
bij ENGIE via www.engie-energie.nl.
3.2
Na 23 september 2019 zal ENGIE een winnaar bepalen door middel van een willekeurige trekking uit de
nieuwe en bestaande klanten die een overeenkomst met een vaste looptijd van 1 of 3 jaar voor
elektriciteit en/of gas op www.enegie-energie.nl hebben afgesloten in de periode 10 juli 2019 t/m 31
augustus 2019.
3.3
De hoofdprijs is een E-bike t.w.v.€999,- . De hoofdprijs wordt geleverd via Fietsenwinkel.nl. De serviceen garantieafhandeling van de E-bike wordt door Fietsenwinkel.nl uitgevoerd. Op de garantie en
serviceafhandeling zijn de Algemene Voorwaarden van Fietsenwinkel.nl van toepassing. U leest deze op
https://www.fietsenwinkel.nl/algemene-voorwaarden

3.4
De prijs wordt op geen enkele andere wijze uitgekeerd en is niet in te wisselen in contanten.
3.5
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Als over de prijs kansspelbelasting verschuldigd is, neemt
ENGIE die voor haar rekening.

4. Uitsluiting deelname
4.1
Alleen nieuwe en bestaande klanten die tijdens de actieperiode een overeenkomst met een vaste looptijd
van 1 of 3 jaar hebben afgesloten voor elektriciteit en/of gas via www.engie-energie.nl en deze niet
hebben geannuleerd tijdens de bedenktijd van 14 kalenderdagen maken een kans op een prijs.

4.2
ENGIE mag deelname aan de Actie weigeren of beëindigen als de deelnemer handelt in strijd met deze
actievoorwaarden of met de wet of als sprake is van enige vorm van misbruik door de deelnemer. ENGIE
mag dit zonder opgaaf van reden doen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade van
deelnemer.
5. Privacy
Het ENGIE privacyreglement (zie https://www.engie-energie.nl/over-ENGIE/Disclaimer) en de Algemene
Verordening Gegevensbescherming is van toepassing op de persoonsgegevens die verwerkt in verband
met deze actie. Afgezien van hetgeen staat vermeld in artikel 1.3 ten aanzien van publiciteit rondom de
winnaars van de Actie, zullen alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers
worden verwerkt strikt vertrouwelijk behandeld.
6. Aansprakelijkheid
6.1
ENGIE is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de
Actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van:
- het niet kunnen deelnemen aan de Actie;
- uitsluiting van deelname of diskwalificatie.
6.2
Mocht de Actie om wat voor reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort worden (waarvan in
voorkomend geval melding zal worden gemaakt op de website) dan zijn ENGIE en de eventueel door
haar ingeschakelde hulppersonen, of derden niet aansprakelijk voor eventuele schade van deelnemers
en hebben de deelnemers geen recht op schadevergoeding.
6.3
ENGIE en de eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen, of derden zijn niet aansprakelijk voor uit
de Actie voortvloeiende kosten en handelingen.

7. Wijzigingen
7.1
De wijze van uitleg van de actievoorwaarden door ENGIE is bindend. In voorkomende gevallen
(uitsluitend ter beoordeling van ENGIE) heeft ENGIE het recht om deze actievoorwaarden tussentijds te
wijzigen of alle activiteiten m.b.t. de Actie zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen. In deze
gevallen kan geen aanspraak op enige vergoeding worden gemaakt. Wijzigingen van deze voorwaarden
worden op de website bekend gemaakt

8. Slot
8.1
Op deze Spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn opgesteld in lijn
met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.
8.2
Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze Actie kunt u e-mailen met acties.nl@engie.com

