Info en voorwaarden MOVENIGHT
Omschrijving van de promotie
Bestaande of nieuwe klanten die verhuizen met Lampiris profiteren van de volgende voordelen * afhankelijk van hun type
elektriciteitsmeter en hun type contract bij Lampiris:
Enkelvoudige meter:
 Een korting op het energiegedeelte van je elektriciteitsfactuur
Tweevoudige meter:
 Een korting op het piekuurgedeelte van je elektriciteitsfactuur
Enkelvoudige meter + uitsluitend nacht of tweevoudige meter + uitsluitend nacht:
 Een korting op het uitsluitend-nachtgedeelte van je elektriciteitsfactuur bovenop de korting voor enkelvoudige of
tweevoudige meters
De volgende kortingen zijn van toepassing **:
Type contract
Tip
Top

Korting enkelvoudige
meter
-12%
-18%

Korting piekuren
-22%
-30%

Korting uitsluitend nacht
/
-15%

* De korting is geldig voor een periode van één jaar vanaf de datum van toekenning van de promotie. Die korting wordt afgetrokken
van de boekhoudkundige documenten die na de datum van toekenning worden aangemaakt. De korting is niet geldig op andere
factuurposten, zoals de bijdrage voor groene stroom, abonnementskosten, distributie- en transportkosten en taksen. Lampiris
behoudt zich het recht voor om na te gaan of de klant voldoet aan de voorwaarden voor het aanbod.
** Deze kortingen zijn vastgelegd op basis van de tariefkaarten van maart 2020, zodanig dat het enkelvoudig tarief, piekuurtarief
en uitsluitend-nachttarief vergelijkbaar zijn met het daluurtarief.
Voorwaarden
 Aanbieding niet cumuleerbaar met andere elektriciteitskortingen en-voordelen aangeboden door Lampiris.
 Aanbieding is alleen geldig voor particuliere klanten.
 Aanbieding voorbehouden voor verhuizingen van 01/07/2020 t.e.m. 31/08/2020.
 Aanbieding voorbehouden voor bestaande en nieuwe klanten die verhuizen met Lampiris in het kader van de actie
BPOST.
 Aanbieding enkel geldig op de tarieven ‘TOP’ en ‘tip’ zoals weergegeven op de website
 Lampiris behoudt zich het recht voor om na te gaan of de klant voldoet aan de voorwaarden voor het aanbod.
 Lampiris behoudt zich het recht voor om de geldigheidsduur van de actie te wijzigen, de inhoud van de actie te wijzigen
en de actie zelfs volledig te annuleren in geval van overmacht of bij elke andere omstandigheid buiten zijn wil om die dat
zou rechtvaardigen.
 De algemene verkoopvoorwaarden van Lampiris zijn van toepassing op deze promotie
https://www.lampiris.be/nl/algemene-verkoopvoorwaarden
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