
Actievoorwaarden HalloStroom Vriendenvoordeel

Klanten die via het HalloStroom Vriendenvoordeelprogramma een nieuwe

klant aanbrengen worden beloond. De klant die een vriend doorverwijst

noemen we de ‘promotor’. De vriend noemen we ‘introducé’.

Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. De promotor is reeds klant bij HalloStroom of heeft akkoord gegeven

op de installatie van het zonnestroomsysteem.

2. Een promotor ontvangt een beloning per nieuw aangebrachte klant.

De introducé mag op dat moment nog geen klant zijn van

HalloStroom.

3. Als de introducé een klant wordt, ontvangt zowel de promotor als

introducé €150,-. De vriendenvoordeel bonus wordt alleen

uitgekeerd bij het afsluiten van een huurcontract voor 15 jaar.

4. De beloning wordt uitbetaald nadat de zonnepanelen op het dak

van de introducé zijn geïnstalleerd. Indien de zonnepanelen ook nog

op het dak van de promotor moeten worden geïnstalleerd, wordt de

beloning uitbetaald nadat de zonnepanelen op het dak van zowel de

introducé als promotor zijn geïnstalleerd.

5. De beloning wordt uitbetaald aan het einde van de kalendermaand.

6. De beloning geldt uitsluitend wanneer deze via het HalloStroom

Vriendenvoordeelprogramma is aangebracht.

7. Het Vriendenvoordeelprogramma is gekoppeld aan een adres.

Promotor en introducé kunnen niet meerdere keren gebruik maken

van deze actie onder hetzelfde adres.

8. Er zit geen maximum op introducés die door de promotor mogen

worden aangemeld.
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9. De introducé moet een natuurlijk persoon zijn. Het kan

geen bedrijf zijn.

10. Bij fraude met het aanbrengen en/of aanmelden van introducés is

HalloStroom gerechtigd de beloning(en) terug te vorderen.

11. HalloStroom draagt geen verantwoordelijkheid over de uitingen van

de promotor over HalloStroom en deze actie.

12. HalloStroom is op ieder moment gerechtigd de looptijd en de

invulling van de actie te veranderen en/of de actie stop te zetten.

13. HalloStroom draagt geen verantwoordelijkheid over eventuele

toestemming van de introducé om door de promotor, in welke vorm

dan ook, uitgenodigd te worden voor het

Vriendenvoordeelprogramma. Promotor vrijwaart HalloStroom voor

aanspraken terzake.

14. Het HalloStroom vriendenvoordeel is geldig in combinatie met

andere acties.
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