
BIJLAGE 1 – ACTIEVOORWAARDEN ASPIRANT-LEDEN DE RAMPLAAN’ 

 

 
 Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de Actie ‘Aspirant-leden DE Ramplaan’. De actie 

wordt mogelijk gemaakt door de Coöperatie DE Ramplaan en Qurrent, hierna: Organisatoren. 

 De aanbieding is alleen geldig voor aspirant-leden van Coöperatie DE Ramplaan. 

 De korting is van toepassing indien bij het aangaan van een leveringsovereenkomst voor stroom 

of stroom en gas gebruik is gemaakt van het kortingsaanbod van Qurrent voor Coöperatie DE 

Ramplaan. 

 Per product (stroom en gas) wordt in het eerste jaar € 27,50 korting berekend. Neemt u alleen 

stroom af dan ontvangt u € 27,50 korting, neemt u stroom en gas af dan ontvangt u € 55 korting. 

De korting geldt alleen als u tenminste een jaar klant blijft. 

 Per product (stroom en gas) wordt in het tweede en derde jaar € 17,50 korting berekend. Neemt u 

alleen stroom af dan ontvangt u € 17,50 korting, neemt u stroom en gas af dan ontvangt u € 35 

korting. De korting geldt alleen als u bij ingang van het tweede en derde jaar tenminste een jaar 

klant blijft. 

 U kunt het contract te allen tijde boetevrij opzeggen, met een opzegtermijn van 30 dagen. 

 Zegt u binnen de eerste 12 maanden op, dan vervalt uw recht op de eenmalige korting. 

 De korting wordt in mindering gebracht op de eerste jaarrekening, die na tenminste 12 maanden 

aan u wordt aangeboden door Qurrent. 

 Het kortingsbedrag is inclusief BTW. 

 Heeft u op het moment dat Qurrent de jaarrekening opstelt een voorschotbedrag niet betaald, dan 

wordt de korting hiermee verrekend. 

 De aanbieding is alleen geldig voor kleinverbruikers met een stroomaansluiting tot en met 3x80 

Ampère (met een maximaal verbruik van 30.000 kwh) en met een gasaansluiting tot en met 40m3 

(n) per uur (met een maximaal verbruik van 10.000 m3). 

 Qurrent behoudt zich het recht in specifieke gevallen aanvullende voorwaarden te stellen bij het 

verwerken van de aanvraag. 

 De aanbieding is geldig van 1 oktober 2014 tot en met 30 november 2014. 

 Qurrent deelt ten behoeve van de administratie van Coöperatie DE Ramplaan de volgende 

persoonsgegevens met Coöperatie DE Ramplaan; naam, adres, afgenomen producten 

(stroom/gas). Overige persoonsgegevens worden niet met de coöperatie gedeeld. 

 

Aansprakelijkheid 

 

 De Organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit 

deelname aan deze Actie. 

 De Organisatoren hebben alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied 

getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen. 

 Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet moeten worden, dan nemen Organisatoren 

uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen 

recht op schadevergoeding. 

 De Organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst 

van) de Actie. Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de Organisatoren 

in het leven roepen. 



 De Organisatoren zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in 

verband met deelname aan de Actie maakt. 

 Indien de Organisatoren aansprakelijk zijn jegens de deelnemer voor schade uit welke hoofde dan 

ook, dan zijn de Organisatoren uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die de deelnemer lijdt 

als gevolg van een aan de Organisatoren toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad. De 

totale aansprakelijkheid van de Organisatoren zal nooit meer zijn dan het bedrag dat hun 

verzekering uitkeert. 

 Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de 

deelnemer af van iedere (rechts)vordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of 

indirect betrokken zijn bij de organisatie van de Actie. 

 

Vragen / Klachtenregeling 

 Indien de deelnemer een vraag of klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze binnen 

5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of redelijkerwijs kon worden vastgesteld, indienen via 

vraag@qurrent.nl of 088-777 1200. 

 Voor vragen over de Actie kunt u ook terecht bij de Organisatoren. 

 

Toepasselijk recht 

 De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door de Organisatoren is bindend. In situaties 

waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslissen de Organisatoren. Deze beslissing is 

bindend. 

 Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in 

verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 


