PROMOTIES EN PARTNERSCHAP
PROFESSIONELE Klanten
Uitgebracht op 01/01/2019

Peterschapspromotie
Het Peterschapsprogramma bepaalt de modaliteiten waarmee Poweo zijn klanten voorstelt om andere mensen
(particulieren en bedrijven) aan te sporen om in te tekenen op een energiecontract, en dit in ruil voor een
Peterschapspromotie.
 Het bedrag van de Peterschapspromotie bedraagt 20 euro (btw inbegrepen) voor de Peter en 20 euro
(btw inbegrepen) voor het Petekind.
 De Peter moet een actieve klant zijn van Poweo en al zijn openstaande facturen betaald hebben. Zijn
contract moet nog steeds lopende zijn. Elke Peter die nog openstaande facturen heeft kan een Petekind
tot klant maken, maar in dit geval zal enkel het Petekind van de promotie kunnen genieten. Indien de
Peter geen actieve klant meer is op het moment dat het Petekind een actieve klant wordt, zal tevens
enkel het Petekind van de promotie kunnen genieten. Klanten die juridische bescherming genieten,
mogen niet deelnemen aan het Peterschapsprogramma.
 Het Petekind dient de toekenningsvoorwaarden na te leven die bepaald werden in de algemene
verkoopvoorwaarden van Poweo.
 Een geactiveerde Klant (of "Actieve klant") is een klant die ingetekend heeft op een Poweo-aanbod voor
ten minste één Leverpunt dat werd toegewezen in het toegangsregister van de Netwerkbeheerder als
zijnde effectief beleverd door Poweo.
 De toelatingsvoorwaarden voor het Peterschapsprogramma voor de Peter en het Petekind zijn:
o Een particulier kan een professionele klant tot klant maken en omgekeerd.
o Eenzelfde Peter kan tot 20 verschillende Petekinderen tot klant maken over een periode van
12 maanden, te tellen vanaf de eerste datum van peterschap.
o Het Petekind kan slechts van één Peterschap per contract genieten.
 Onder voorbehoud van bovenstaande voorwaarden is de Peterschapspromotie verschuldigd aan de
Peter en het Petekind na validering van de intekening van het Petekind en na de toewijzing van zijn
Leverpunt in het toegangsregister van de Netbeheerder als zijnde effectief beleverd door Poweo.
 Klanten krijgen een tussentijdse factuur met een korting van 20 euro.
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