Wattnu voorwaarden acties €50 waardebon
Energiecoöperatie Wattnu Gooise Meren (Wattnu) heeft geen winstoogmerk en geen commerciële
belangen en steunt inwoners bij maatregelen voor energiebesparing via energiecoaches,
informatiebijeenkomsten, collectieve inkoopacties, educatieprojecten en meer. Onze activiteiten
richten zich op energiebewustzijn, energie besparen, energie opwekken en de warmtetransitie. Wij
helpen inwoners om energie te besparen en leiden inwoners op tot energiecoach. Zij geven aan
inwoners van Gooise Meren gratis energieadviezen. We werken nauw samen met de gemeente
Gooise Meren. Door uw aanmelding via Wattnu.org voor een actie waarbij een waardebon kan
worden verkregen, o.a. door het aangaan van een (online) energiegesprek Energiecoach (Junior),
en/of een waardebon in te wisselen, verbindt u zich aan de actievoorwaarden zoals deze hieronder
omschreven zijn:
Inleidend
Naar aanleiding van de specifieke uitkering Regeling Reductie Energiegebruik heeft
energiecoöperatie Wattnu verschillende acties opgezet, mede mogelijk gemaakt door de Gemeente
Gooise Meren en de woningcorporaties. Met deze acties willen de partijen stimuleren dat inwoners
van de Gemeente Gooise Meren zich bewust worden van hun energieverbruik en hen helpen
energiebesparende maatregelen te treffen.
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Waardebon: bon met het unieke nummer/tekstcode/barcode zoals deze kenbaar is gemaakt
door Wattnu, naar aanleiding van een (online) energiegesprek
Boncode: een door Wattnu in samenwerking met de Energiebespaarshop uitgegeven unieke
code die eenmalig recht geeft op een bedrag van €50 binnen deze regeling
Deelnemer: de natuurlijke persoon, zijnde bewoner van een bestaande woning binnen de
Gemeente Gooise Meren, aan wie een waardebon is toegekend, en door of namens wie de
waardebon met de overige gevraagde gegevens wordt ingediend
Deelnemer dient een aantal gegevens te overleggen, onder meer omdat Wattnu de invulling van
de subsidie achteraf dient te verantwoorden aan het rijk:
a. Volledige naam en adresgegevens
b. Contactgegevens telefoon, mobiel en/of email
Deelnemer gaat akkoord met het delen van zijn adresgegevens met de Gemeente Gooise
Meren en/of de betreffende woningcorporatie in verband met de verantwoording van de subsidie
die door betreffende partij wordt verstrekt
Deelnemer gaat akkoord met het delen van zijn adresgegevens met de Energiebespaarshop
waar de waardebon wordt ingeleverd, in verband met de afhandeling van de aankoop
Voor overige doeleinden van deze gegevensverwerking wordt verwezen naar de
Privacyverklaring van Wattnu, te vinden via https://wattnu.org

Geldigheid en wijze van inwisselen
- Een waardebon is uitsluitend inwisselbaar voor energiebesparende maatregel(en) en/of
diensten die worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de bestaande woning van de deelnemer
- Een waardebon is uitsluitend inwisselbaar door of namens de deelnemer aan wie Wattnu de
waardebon heeft doen toekomen
- Een waardebon heeft een beperkte geldigheid en is uitsluitend in te wisselen vanaf het moment
dat de waardebon kenbaar is gemaakt aan de desbetreffende bewoner, tot en met een (1)
maand erna
- Per bestaande woning en per deelnemer kan maximaal één waardebon worden ingewisseld en
derhalve maximaal éénmaal een waardebon worden ontvangen
- Een waardebon is uitsluitend geldig voor gekochte producten waarvan door Milieu Centraal is
vastgesteld dat zij een energiebesparend effect hebben. Een lijst met artikelen is te vinden via
https://wattnu.org
- Een waardebon is uitsluitend inwisselbaar bij de Energiebespaarshop via
www.energiebespaarshop.nl en geldig voor producten van de Energiebespaarshop. Algemene
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voorwaarden, bepalingen met betrekking tot verzending, garantie, service, en
klachtenafhandeling van de Energiebespaarshop zijn van toepassing
De waardebon geeft recht op een vergoeding ter waarde van de gekochte goederen of diensten,
met een maximumbedrag dat genoemd wordt op het uitgiftebewijs van de waardebon. Indien
het totaalbedrag van de gekochte goederen hoger is dan de waardebon, zal er slechts tot het
maximumbedrag van de waardebon vergoed worden
Iedere waardebon is eenmalig bruikbaar. Wordt niet het gehele bedrag van de waardebon
ineens bereikt, dan komt het restbedrag te vervallen
De waardebon is niet geldig in combinatie met andere (kortings-)acties en/of waardebonnen van
het verkooppunt
De waardebon is niet overdraagbaar of aanpasbaar en niet inwisselbaar voor geld
Bij een annulering en/of retour sturen van een bestelling vindt geen terugbetaling plaats in de
vorm van geld. In uitzonderlijke gevallen kunnen producten geruild worden, volgens de
bepalingen van de Energiebespaarshop
In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen onbevoegd/oneigenlijk gebruik door derden)
of verlies (waaronder tevens begrepen het wissen) van een waardebon, zal géén vergoeding
plaatsvinden, óók indien deelnemer ten aanzien van het gebeurde geen verwijt te maken valt

Overig
- Er geldt een vastgesteld subsidieplafond; indien dit plafond bereikt is, verliest de waardebon zijn
waarde. In dat geval zal Deelnemer geen vergoeding ontvangen.
- De inhoud van deze voorwaarden is onder voorbehoud van schrijffouten, druk- en zetfouten en
interpretatie. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist het bestuur van
Wattnu waarvan het besluit niet voor beroep vatbaar is
- Het is niet toegestaan waardebonnen/codes op welke wijze dan ook te gebruiken voor
commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven
- Wattnu behoudt zich het recht voor om, indien voortzetting naar haar oordeel niet langer
mogelijk of opportuun is, de geldigheid van de waardebon(nen) voortijdig te beëindigen. Op dat
moment niet gevalideerde waardebonnen komen niet (langer) voor inwisseling in aanmerking
- Indien waardebonnen om welke reden dan ook niet (langer) voor terugbetaling /inwisseling in
aanmerking komen, zal dit nimmer tot enige aansprakelijkheid van Wattnu en/of de Gemeente
Gooise Meren en/of de woningcorporatie leiden
- Het is niet toegestaan waardebonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te
ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking)
- Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe
dat de waardebon/code ongeldig kan worden verklaard, zonder dat daarbij aanspraak kan
worden gemaakt op een nieuwe waardebon/code
- Wattnu behoudt zich het recht om deze actie te allen tijde te beëindigen, te verlengen en/of
deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Hiervoor is geen aankondiging of
instemming vereist. Deelnemer wordt aangeraden om de actievoorwaarden vóór het gebruik en
validatie van een waardebon te raadplegen. Door het inwisselen van de waardebon, aanvaardt
Deelnemer de op dat moment geldende (al dan niet gewijzigde) actievoorwaarden
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze actie? Neem dan contact op met Wattnu, via
actie@wattnu.org.

