Info en voorwaarden WEB0918TOP
Beschrijving van de promotie
Word Lampiris-klant voor 31/12 en ontvang volgende kortingen:
• € 25 korting* btwi op uw elektriciteitsfactuur TOP (op jaarbasis)
• € 25 korting* btwi op uw gasfactuur TOP (op jaarbasis)
*De kortingen van € 25 worden elk jaar toegekend gedurende de looptijd van uw eerste contract (1,2 of 3 jaar) vanaf de
leveringsdatum van het contract en zullen pro rata worden verminderd van uw maandelijkse factuur. Lampiris behoudt zich het
recht voor om na te gaan of de klant voldoet aan de voorwaarden van het aanbod.
Voor contracten afgesloten voor zowel aardgas als elektriciteit bedraagt de korting dus € 50 btwi per jaar. Voor een contract
aardgas en elektriciteit met een looptijd van 3 jaar zal de totale korting, na het aflopen van de looptijd van 3 jaar, 3 x € 50 incl.
btw of € 150 btwi bedragen.
Voorwaarden
• Het aanbod is niet cumuleerbaar met andere kortingen, speciale tarieven of voordelen voor aardgas en/of elektriciteit van
Lampiris.
• Klanten met het sociaal tarief hebben ook recht op dit aanbod.
• Het aanbod is voorbehouden voor nieuwe elektriciteits- en/of aardgascontracten afgesloten tussen 14/09/2018 en
31/12/2018.
• Het aanbod is enkel geldig voor residentiële klanten.
• Het aanbod geldt enkel voor het TOP-tarief zoals gepubliceerd op de website. https://www.lampiris.be/nl/gasenelektriciteit/energie/prijzen
• 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 bij deze promotie.
https://www.lampiris.be/nl/algemene-verkoopvoorwaarden

Info en voorwaarden WEB0918TIP
Beschrijving van de promotie
Word Lampiris-klant voor 31/12 en ontvang volgende kortingen:
• € 15 korting* btwi op uw elektriciteitsfactuur tip (op jaarbasis)
• € 25 korting* btwi op uw gasfactuur tip (op jaarbasis)
*De kortingen van € 15 en € 25 worden elk jaar toegekend gedurende de looptijd van uw eerste contract (1,2 of 3 jaar) vanaf de
leveringsdatum van het contract en zullen pro rata worden verminderd van uw maandelijkse factuur. Lampiris behoudt zich het
recht voor om na te gaan of de klant voldoet aan de voorwaarden van het aanbod.
Voor contracten afgesloten voor zowel aardgas als elektriciteit bedraagt de korting dus € 40 btwi per jaar. Voor een contract
aardgas en elektriciteit met een looptijd van 3 jaar zal de totale korting, na het aflopen van de looptijd van 3 jaar, 3 x € 40 btwi of
€ 120 btwi bedragen.
Voorwaarden
• Het aanbod is niet cumuleerbaar met andere kortingen, speciale tarieven of voordelen voor aardgas en/of elektriciteit van
Lampiris.
• Klanten met het sociaal tarief hebben ook recht op dit aanbod.
• Het aanbod is voorbehouden voor nieuwe elektriciteits- en/of aardgascontracten afgesloten tussen 14/09/2018 en
31/12/2018.
• Het aanbod is enkel geldig voor residentiële klanten.
• Het aanbod geldt enkel voor het tip-tarief zoals gepubliceerd op de website. https://www.lampiris.be/nl/gasenelektriciteit/energie/prijzen
• 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 bij deze promotie.
https://www.lampiris.be/nl/algemene-verkoopvoorwaarden
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