Actievoorwaarden wedstrijd één jaar
gratis Belgische groene stroom
De Groepsaankoop Oost-Vlaanderen biedt de wedstrijd aan waarbij er één jaar
gratis Belgische groene stroom gewonnen kan worden door één van de burgers
die via de groepsaankoop 2020-2021 een overstap aanvraagt. Op deze wedstrijd
zijn zowel de Algemene voorwaarden van de Groepsaankoop als deze
“Actievoorwaarden wedstrijd één jaar gratis Belgische groene stroom” van
toepassing.
1. ALGEMEEN
1.1 De wedstrijd wordt georganiseerd door de Provincie Oost-Vlaanderen,
gevestigd en kantoorhoudende te (9000) Gent aan het Woodrow Wilsonplein 2
(hierna ‘Provincie Oost-Vlaanderen’) in samenwerking met Pricewise, gevestigd
en kantoorhoudende te (1114AN) Amsterdam aan de Joan Muyskenweg 37
(hierna ‘Pricewise’).
1.2 Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaren deelnemers te hebben
kennisgenomen van en in te stemmen met de onderhavige actievoorwaarden
(hierna: ‘Actievoorwaarden’).
1.3 De wedstrijd wordt georganiseerd ter promotie van Groepsaankoop OostVlaanderen dat door de Provincie Oost-Vlaanderen in samenwerking met
Pricewise wordt aangeboden.
1.4 Iedere consument woonachtig in Oost-Vlaanderen die overstapt via de
Groepsaankoop Oost-Vlaanderen 2020-2021 kan aangeven bij de overstap of
hij/zij meedoet aan de actie.

2. WIE KAN ER DEELNEMEN
De actie staat open voor iedere consument die:
•

•
•

Via de Groepsaankoop Oost-Vlaanderen daadwerkelijk overstapt en een
contract afneemt bij een van de winnende leveranciers, onder de
voorwaarde dat hij geen gebruik maakt van zijn wettelijke bedenktijd;
Bij de start van de actie minimaal 18 jaar is;
En zijn woon- en verblijfplaats in Oost-Vlaanderen heeft.

Van deelname zijn uitgesloten:
•

•

•

Personeelsleden en medewerkers van de Provincie Oost-Vlaanderen en
Pricewise;
Elke persoon die direct of indirect aan voormelde organisatoren van deze
actie zijn verbonden;
Voor personen die handelen uit hoofde van hun bedrijf of beroep.

3. VERLOOP VAN DE WEDSTRIJD
3.1 Gedurende de Groepsaankoop Oost-Vlaanderen kunnen burgers zich
inschrijven om vrijblijvend een aanbod te ontvangen van de winnende leverancier
uit de veiling. De burgers die daadwerkelijk ingaan op het aanbod en een contract
afnemen bij een van de winnende energieleveranciers, kunnen deelnemen aan de
wedstrijd.
3.2 Op de aanvraagpagina bij het accepteren van het aanbod kunnen zij antwoord
geven op de schiftingsvraag. Ook op het acceptatieformulier voor de papieren
overstap is de schiftingsvraag toegevoegd. De deelnemer die het correcte
antwoord geeft of het dichts in de buurt zit, wint de wedstrijd. Daarbij uitgaande
dat de winnaar zich aan de regels heeft gehouden.
3.3 Bij een gelijkspel tussen meerdere deelnemers wordt de winnaar willekeurig
getrokken door Pricewise. De beslissing over de bepaling van de winnaar is
onherroepelijk en definitief.
3.4 De winnaar ontvangt persoonlijk bericht via e-mail of post bij het niet hebben
van een mailadres, waarna de uitslag mogelijk via de eigen kanalen als via social
media kenbaar zal worden gemaakt. Over de beslissing die valt tijdens de verloting
kan niet worden gecorrespondeerd.

3.5 Als de prijs door de winnaar wordt geweigerd zal deze niet worden vervangen
door een ander product. Als de winnaar niet binnen tien (10) dagen reageert op
de e-mail of brief, dan verliest de winnaar de prijs. Die zal dan worden toegekend
aan de volgende deelnemer die het dichtst bij het juiste antwoord komt. Er wordt
geen financiële vergoeding verstrekt door de organisatoren van de wedstrijd.
3.6 De organisatie behoudt zich het recht voor om in geval van een gebeurtenis
buiten haar wil, met name in verband met onvoorziene omstandigheden, de
geadverteerde prijs te vervangen door een prijs van gelijkwaardige waarde. De
winnaar wordt op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingen.
3.7 Tot en met 30 april kunnen burgers hun persoonlijk voorstel accepteren. Het
beantwoorden van de schiftingsvraag loopt ten einde tegen 30 april.
4. PRIJS
4.1 Door via de Groepsaankoop over te stappen maak je als consument, ook
zonnepaneelhouders, kans op één jaar gratis elektriciteit, waarbij het totaal te
vergoeden bedrag is gemaximeerd op € 1.000 incl. BTW, belastingen en
netwerkkosten.
4.2 Het in artikel 4.1 genoemde bedrag van €1.000 behelst het gemiddelde van de
verwachte jaarkosten die Engie, Luminus en Eneco hanteren. Engie, Luminus en
Eneco hebben het grootste marktaandeel in België op 31 Augustus 2020, voor de
berekening zijn wij uitgegaan van een gelijkwaardig 1 jarig Belgisch groen contract
zoals aangeboden op 15-10-2020. Voor de berekening van de verwachte
jaarkosten gaan wij uit van het gemiddeld verbruik van een gemiddeld
huishouden zoals opgegeven door de VREG van 3.052 kWh elektriciteit.
4.3 De Provincie Oost-Vlaanderen en Pricewise behouden zich het recht voor om
in geval van een gebeurtenis buiten haar wil, met name in verband met de
winnende leveranciers of onvoorziene omstandigheden, de geadverteerde prijs te
vervangen door een prijs van gelijkwaardige waarde. De winnaar wordt op de
hoogte gehouden van eventuele wijzigingen.
5. KOSTEN VOOR DEELNAME
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname voor deze wedstrijd.

6. OVERIGE BEPALINGEN
6.1 De winnaar stemt toe een foto van zichzelf ter beschikking te stellen voor
publicatie en/of social media-uiting voor commerciële doeleinden
6.2 Je persoonsgegevens worden verwerkt om jouw deelname aan de actie
mogelijk te maken en om jou in het kader daarvan te kunnen informeren. Na
afloop van deze actie zullen de bestanden – na het verstrijken van de hiervoor
geldende bewaartermijn – door de notaris worden vernietigd. Lees verder onze
privacyverklaring.
6.3 De prijs is niet overdraagbaar, noch inwisselbaar voor andere diensten en/of
producten.
6.4 De Provincie Oost-Vlaanderen en Pricewise zijn niet aansprakelijk voor enige
schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit of op enigerlei andere wijze
verband houdt met de actie.
6.5 De Provincie Oost-Vlaanderen en Pricewise behouden zich het recht voor om
dit reglement te wijzigen, uit te breiden of de Wedstrijd te annuleren in geval van
overmacht of elke andere gebeurtenis waarover zij geen controle hebben, zonder
vergoeding aan de deelnemers of derden.
6.6. De Provincie Oost-Vlaanderen en Pricewise kunnen de Wedstrijd geheel of
gedeeltelijk annuleren indien blijkt dat er in het kader van de deelname aan de
Wedstrijd fraude is gepleegd, in het bijzonder computerfraude, in welke vorm dan
ook. De Provincie Oost-Vlaanderen en Pricewise behouden zich in dit geval het
recht voor om de prijs niet toe te kennen aan de fraudeurs, om de prijs terug te
vorderen als de fraude wordt ontdekt nadat deze is toegekend en/of om de
daders en/of medeplichtigen van deze fraude te vervolgen voor de bevoegde
rechtbanken.

