Info en voorwaarden van de actie LETSMOVE1
Beschrijving van de actie
Verhuis met Lampiris en geniet van vier maanden gratis op de energiecomponent voor elektriciteit.
Lampiris behoudt zich het recht voor om te controleren of de klant voldoet aan de voorwaarden van
de actie.
Voorwaarden
 Het aanbod is geldig op de energiecomponent elektriciteit van je Lampiris contract. Dat wil
zeggen: de prijs per kWh (enkelvoudig, daluren, piekuren, exclusief nachttarief) voor
elektriciteit. De korting geldt niet voor de andere posten op de factuur, zoals de bijdrage
groene energie, abonnementskosten, distributie- en transportkosten en taksen.
 Het gratis verkrijgen van elektriciteit gedurende een periode van vier maanden wordt
voorlopig verrekend op uw voorschotfactuur, zoals berekend op het moment van de
verhuizing (aan het tarief van uw huidige contract, vermenigvuldigd met het geschatte
jaarlijkse volume), en zal definitief worden verrekend op uw eindafrekening op basis van het
werkelijke jaarlijkse verbruik.
 Op uw voorschotfacturen zal de energiecomponent elektriciteit 0 euro bedragen, en dat
voor een periode van vier maanden vanaf de start van de levering op uw nieuw adres2.
 Het aanbod is niet cumuleerbaar met andere kortingen, speciale tarieven of voordelen voor
aardgas en/of elektriciteit van Lampiris.
 Het aanbod geldt enkel voor het tip-tarief en TOP-tarief zoals gepubliceerd op de website.
https://www.lampiris.be/nl/gas-en-elektriciteit/energie/prijzen. Klanten met het sociaal
tarief hebben ook recht op dit aanbod.
 Het aanbod is uitsluitend geldig voor particulieren die verhuizen tussen 1 september 2016
en 31 juli 2017.
 Lampiris behoudt zich het recht voor om de looptijd van de actie te wijzigen, de invulling van
de actie te wijzigen of zelfs de actie volledig te annuleren, wanneer overmacht of om het
even welke andere omstandigheid buiten haar wil, dat rechtvaardigen.
 De algemene verkoopvoorwaarden van Lampiris zijn van toepassing op deze actie.
Hoe wordt deze korting berekend?
Met Lampiris is de energiecomponent elektriciteit van uw elektriciteitsfactuur gratis voor een periode
van vier maanden.
In onderstaand voorbeeld ziet u de totale korting voor een consument die:
 elektriciteit aankoopt (enkelvoudig tarief elektriciteit TOP) tot 4000 kWh per jaar;
 een leveringscontract afsluit tegen het tarief van maart 2017;
 in Luik woont (postcode 4000);
De korting bedraagt € 63,39 inclusief btw.
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Actie onder voorwaarden.
Hebt u al een eerste voorschotfactuur ontvangen na uw verhuizing, dan zal deze periode van vier maanden de
maand daarop aanvangen.
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Een numeriek voorbeeld vindt u hieronder:
Geschat
verbruik
----Lampiris---Enkelvoudig tarief elektriciteit TOP 4.000 kWh
Bijdrage groene energie
4.000 kWh
TOP-abonnement
1 jaar
----Uw voordeel---LETSMOVE
----Distributie en transport---Huur meter
Transport
Distributie enkelvoudig
----Taksen---Federale bijdrage
Energiebijdrage
Aansluitingsbijdrage
Totaal

3
4

Eenheidsprijs excl.
btw

Jaarlijks bedrag
incl. btw

Maandelijks bedrag
incl. btw

4,2872 c€/kWh
2,3821 c€/kWh
70,2500 €/jaar

€ 207,50
€ 115,29
€ 85,00

€ 17,29
€ 9,61
€ 7,08

4 maand

-57,1627 €/4 maand

-€ 69,17

1 jaar
4.000 kWh
4.000 kWh

16,4496 €/jaar
3,0080 c€/kWh
7,6273 c€/kWh

€ 19,90
€ 145,59
€ 369,16

€ 1,66
€ 12,13
€ 30,76

4.000 kWh
4.000 kWh
4.000 kWh

0,2782 c€/kWh
0,1926 c€/kWh
0,0620 c€/kWh

€ 13,46
€ 9,32
€ 3,00
€ 899,07

€ 1,12
€ 0,78
€ 0,25
4
€ 63,39

-€ 17,29

De aanbieding is 4 maanden geldig.
Dit bedrag betaalt u vier maanden lang vanaf de datum van uw verhuizing.
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