Algemene voorwaarden « PETERSCHAP »
Om van het aanbod “Peterschap” te kunnen genieten, dienen de volgende voorwaarden vervuld te zijn:
1. Enkel residentiële klanten (hierna “Klant” genoemd) kunnen deelnemen aan het aanbod.
2. De peter (Klant) dient een leveringscontract elektriciteit en/of aardgas te hebben afgesloten bij
Lampiris N.V. gevestigd te 4000 Luik, rue Saint-Laurent 54, RPR Luik, BTW BE0895.655.570 (hierna
“Lampiris” genoemd) op het moment dat hij wenst deel te nemen aan dit aanbod en hij/zij mag
intussen niet zijn leveringscontract van Lampiris hebben opgezegd. Indien de Klant of het
Petekind beschikt over een budgetmeter kan deze persoon niet genieten van de hieronder
vermelde korting.
3. Aan de peters wordt gevraagd mogelijke prospecten (hierna “Petekind” genoemd) door te
verwijzen naar de site van Lampiris om online of telefonisch een energiecontract af te sluiten.
4. Het Petekind dient de peterschapscode die hij van zijn peter heeft ontvangen te vermelden bij
zijn inschrijving zodat de peter en het Petekind van dit aanbod kunnen genieten.
5. Het Petekind dient zoals hiervoor vermeld een energiecontract af te sluiten voor elektriciteit
en/of aardgas bij Lampiris. Het aanbod is niet geldig indien het Petekind reeds beschikt over een
lopend energiecontract bij Lampiris. Het Petekind en de peter kan slechts 1 keer genieten van
een peterschapskorting voor een bepaalde persoon ongeacht het aantal EAN’s waarover men
beschikt vb. per aangebracht Petekind zal de peter een éénmalige korting bekomen op zijn
voorschotfactuur alsook het Petekind (ook al beschikt de Peter of het Petekind over meerdere
EAN’s). Daarnaast kan een zelfde persoon niet Peter en Petekind tegelijk zijn. De Peter en het
Petekind dienen om van de korting te kunnen genieten te beschikken over een verschillend
klantennummer.
6. De korting bedraagt 30 EUR voor de Klant per aangebracht Petekind voor leveringscontracten die
werden ondertekend door het Petekind tussen 01/04/2021 en 30/04/2021.
7. De korting bedraagt 30 EUR voor het Petekind dat een leveringscontract heeft ondertekend
tussen 01/04/2021 en 30/04/2021.
8. Deze korting is cumuleerbaar. Je kan als peter een korting bekomen voor het aanbrengen van
maximaal 20 nieuwe Petekinderen per kalenderjaar. Daarnaast is het ook mogelijk om deze
korting te cumuleren met andere promoties of kortingen.
9. De hiervoor vermelde verrekening zal plaatsvinden op de voorschotfactuur die de peter zal
ontvangen voor de periode volgend nadat het Petekind zijn 1ste voorschotfactuur heeft
ontvangen. Hiervoor vermeld bedrag zal ook éénmalig verrekend worden bij de 1ste
voorschotfactuur die het Petekind heeft ontvangen nadat hij zijn energieleveringscontract heeft
afgesloten bij Lampiris.
10. Lampiris behoudt zich het recht voor om ten allen tijde, zonder opgave van redenen of
voorafgaande kennisgeving en zonder schadeloosstelling van peters of Petekinderen de actie
naar eigen goeddunken op te schorten, te beëindigen of te wijzigen.
11. Alle door de Klanten meegedeelde gegevens zullen worden gebruikt door Lampiris om korting toe
te kennen in het kader van dit Peterschap.
Klik hier voor meer informatie over de bescherming van het privéleven door Lampiris:
https://www.lampiris.be/nl/privacybeleid-groep-lampiris.
12. Als een bepaling van de algemene voorwaarden als nietig of ongeldig moet worden aangemerkt,
behouden de overige bepalingen van de algemene voorwaarden hun geldigheid.
13. De algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van betwisting van
enigerlei aard zij enkel de Rechtbanken en Hoven van Luik bevoegd.
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