Info en voorwaarden promotie « btw gratis tijdens periode van huisarrest »
Door de genomen maatregelen om de Corona-pandemie zo snel mogelijk onder controle te krijgen,
zitten vandaag veel van onze klanten thuis. Ze zijn (technisch) werkloos, mogen uitsluitend essentiële
verplaatsingen doen of werken van thuisuit. Ten opzichte van een klassieke werkdag is er voor onze
klanten vandaag een lichte stijging van het elektriciteitsverbruik. Daarom dat we vanuit OCTA+ onze
nieuwe en bestaande Smart en Safe klanten willen ondersteunen door gedurende de periode van
“huisarrest” een korting, het equivalent van de btw, toe te kennen op het elektriciteitsverbruik in
die periode.
Specificaties en voorwaarden
- Promotie uitsluitend geldig voor nieuwe particuliere klanten met inschrijvingsdatum vanaf
08/04/2020 die intekenen op een nieuw elektriciteitscontract Smart of Safe met een
maximumverbruik van 50.000 kWh.
- Promotie uitsluitend geldig voor alle bestaande particuliere klanten met een actief
elektriciteitscontract Smart of Safe op 08/04/2020 en een maximumverbruik van 50.000 kWh.
- De korting is geldig op het gesimuleerd elektriciteitsverbruik voor de periode van opgelegd
huisarrest, zijnde van 16/03/2020 tot en met 19/04/2020. OCTA+ behoudt zich het recht deze
periode al dan niet te verlengen, wanneer deze periode door de Nationale Veiligheidsraad wordt
verlengd.
- Tijdens bovenstaande periode wordt de btw als korting toegekend op het energiegedeelte van de
elektriciteitsfactuur voor een enkelvoudige of tweevoudige meter, met uitzondering van de meter
“uitsluitend nacht”.
- De korting is niet geldig op andere factuurposten, zoals de vaste vergoeding, nettarieven
(distributie en transport), kosten groene stroom, toeslagen en andere bijdragen.
- De korting wordt toegekend op de regularisatiefactuur. Deze kan opgesplitst worden wanneer er
een regularisatiefactuur wordt opgesteld binnen de periode van “huisarrest”. Het resterende deel
zal dan bij de volgende regularisatiefactuur worden verrekend.
- OCTA+ behoudt zich het recht de korting niet toe te kennen wanneer een klant zijn financiële
verplichtingen niet nakomt of er andere administratieve of juridische procedures lopen.
- OCTA+ behoudt zich het recht om de inhoud of geldigheidsduur van de actie eenzijdig te wijzen of
zelfs volledig te annuleren in geval van overmacht of bij elke andere omstandigheid buiten zijn wil
die dit zou verdedigen.
- Klanten met een geldig “attest sociaal tarief” voor 2020 op het moment van de promocampagne
hebben ook recht op deze promotie.

