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Spelregels bij het uitnodigen van vrienden voor Powerpeers 

 

 

Vrienden uitnodigen 

1. Powerpeers wil met jouw hulp energie duurzamer en persoonlijker maken. 

 

2.  Met deze actie kun je vrienden en andere bekenden uitnodigen om ook klant te 

worden bij Powerpeers.  

 

3.  Vraag vrienden om zich aan te melden via jouw Powerpeers vriendenlink. Je vindt 

jouw vriendenlink op www.powerpeers.nl/dashboard/vrienden. 

 

4. Heeft iemand zich aangemeld via jouw vriendenlink? Dan ontvang je een e-mail van 

ons waarin we dit bevestigen.  

 

 

€75,- op jouw bankrekening én €75,- op de bankrekening van je introducé 

5.  We waarderen het dat je Powerpeers aanbeveelt bij mensen in je omgeving. Als 

dank daarvoor doen we graag wat terug. 

 

6. We schrijven het geldbedrag van €75,- over naar de bankrekeningnummers van jou 

en je introducé die bij ons bekend zijn. Dit zijn dezelfde bankrekeningnummers 

waar Powerpeers de termijnbedragen van afschrijft. 

 

7. We schrijven de geldbedragen over ná de start van het energiecontract van je 

introducé. We streven naar uitbetaling binnen 4 weken na de start van het 

energiecontract van je introducé. 

 

 

Voorwaarden 

8. De welkomstkorting voor jouw introducé én de extra €75,- voor jou en je introducé 

gelden alleen als je introducé geen Powerpeers contract heeft en ook het 

afgelopen jaar niet heeft gehad. De gever en de ontvanger van de welkomstkorting 

mogen niet dezelfde persoon zijn. 

 

9. De vriendenkorting is niet geldig in combinatie met een welkom terug korting. 

 

10. We vinden het leuk als jij je persoonlijke vriendenlink deelt met je vrienden via 

Facebook, Instagram, WhatsApp, een persoonlijke blog of e-mail. Maar gebruik de link 

niet via search engine advertising of via andere commerciële kanalen. Mocht je 
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persoonlijke vriendenlink toch op deze manier verspreid zijn, dan behouden wij ons het 

recht om niet over te gaan tot uitbetaling.   

 

11. Jouw persoonlijke vriendenlink kan maximaal 25 keer gebruikt worden.  

 

12.  Als klant geldt een volledige beloning alleen wanneer jij en je introducés minimaal 

1 jaar energie geleverd krijgen van Powerpeers en jullie alle verschuldigde 

bedragen op tijd betalen. 

 

13.  We bieden de beloningen in het ‘vrienden uitnodigen’-programma aan in goed 

vertrouwen en we verwachten dit ook terug. Houd er rekening mee dat we 

beloningen (gedeeltelijk) kunnen intrekken als jij of je introducé voortijdig opzegt of 

de energiefacturen niet op tijd betaalt. 

 

14. Als jij of je introducé binnen 12 maanden na start van het energiecontract opzegt 

of de verschuldigde bedragen niet op tijd betaalt, dan kunnen we een deel van de 

beloning terugvorderen. Het aantal maanden energielevering dat jij en jouw 

introducé op tijd hebben betaald, bepaalt de hoogte van jullie uiteindelijke beloning. 

 

15. We verrekenen een eventuele lagere beloning via een losse factuur. Het kan dus 

gebeuren dat we de €75,- (gedeeltelijk) terugvorderen. 

 

16.  Door het deelnemen aan deze actie ga je akkoord met deze spelregels 

(voorwaarden). Deze actie is geldig vanaf 1 november 2021. 

 

17.  Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Powerpeers mag deze 

actie eerder beëindigen, onderbreken of veranderen zonder dit aan te geven en 

zonder gehouden te zijn tot vergoeding.  

 

 

Jouw verhaal 

We willen deze actie graag onder de aandacht brengen via social media of andere 

kanalen. Wil jij je verhaal vertellen? Of heb je vragen, opmerkingen of ideeën die je met 

ons wil delen? We horen graag van je! Onderaan deze pagina vind je onze 

contactgegevens. 
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