Info en voorwaarden
Bespaar tot € 300 op uw elektriciteits- en aardgasfactuur.
Voor de berekening van de besparing (btw inclusief) voor een particulier profiel baseerden we ons op
een:
- simulatie uitgevoerd op 07/08/2020 op de officiële website VREG voor de postcode 1800
- gemiddeld elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh met een enkelvoudige meter
- gemiddeld aardgasverbruik van 23.260 kWh
En vergeleken we de voor een residentiële klant meest voordelige energiecombinatie, zijnde een vast
tarief elektriciteit OCTA+ Smart 1 jaar en een variabel tarief aardgas OCTA+ Variabel 1 jaar, met het
duurste equivalente tarief (type tarief vast/variabel, elektriciteit groen/grijs, duurtijd, zonder
promotie) op de energiemarkt.
Besparing voor elektriciteit (t.o.v. het tarief Engie Easy Fixed 1 jaar): € 78,66
Besparing voor aardgas (t.o.v. het tarief Essent Variabel 1 jaar): € 215,63

Bespaar tot € 700 op uw elektriciteits- en aardgasfactuur.
Voor de berekening van de besparing (btw inclusief) voor een professioneel profiel baseerden we ons
op een:
- simulatie uitgevoerd op 07/08/2020 op de officiële website VREG voor de postcode 1800
- gemiddeld elektriciteitsverbruik van 20.000 kWh met een enkelvoudige meter
- gemiddeld aardgasverbruik van 34.890 kWh
En vergeleken we de voor een professionele klant meest voordelige energiecombinatie, zijnde een
vast tarief elektriciteit OCTA+ Smart 1 jaar en een variabel tarief aardgas OCTA+ Variabel 1 jaar, met
het duurste equivalente tarief (type tarief vast/variabel, elektriciteit groen/grijs, duurtijd, zonder
promotie) op de energiemarkt.
Besparing voor elektriciteit (t.o.v. het tarief Engie Easy pro Fixed 1 jaar): € 446,77
Besparing voor aardgas (t.o.v. het tarief Luminus Actief+ Pro): € 256,14

Welkomstkorting tot 160 euro:
Profiteer van de welkomstkortingen die oplopen tot 160 euro:
-

Kies voor OCTA+ Safe en leg die bodemprijs voor elektriciteit vast gedurende 3 jaar. Op het
einde van elk contractjaar* krijg je een korting van € 35, in totaal dus € 105.
Kies voor OCTA+ Smart Variabel en profiteer van een welkomstbonus tot € 55.

Specificaties en voorwaarden
- Promotie uitsluitend geldig voor alle nieuwe klanten, particulier en professioneel, met een
inschrijvingsdatum vanaf 01/08/2020. De promotie is exclusief voorbehouden voor klanten die
zich rechtstreeks online inschrijven via de website www.octaplus.be.
- De promotie loopt af op 07/09/2020. OCTA+ behoudt zich het recht deze al dan niet te verlengen.

- Overzicht welkomstkortingen elektriciteit:
o OCTA+ Safe: De korting wordt jaarlijks toegekend: € 35 op het einde van het eerste
contractjaar*, € 35 op het einde van het tweede contractjaar* en € 35 op het einde van het
derde contractjaar* met een maximum van € 105 over de ganse duurtijd van het contract.
o OCTA+ Smart Vast: De korting wordt toegekend op het einde van het eerste contractjaar*. In
functie van het klantprofiel kan de korting oplopen tot maximaal € 50.
o OCTA+ Smart Variabel: De korting wordt toegekend op het einde van het eerste contractjaar*.
In functie van het klantprofiel kan de korting oplopen tot maximaal € 55.
- Overzicht welkomstkortingen aardgas: de korting is uitsluitend geldig op het aardgastarief OCTA+
Smart (vast of variabel). De korting tot € 50 (Smart Vast) en € 55 (Smart Variabel) wordt eenmalig
op het einde van het eerste contractjaar* toegekend in functie van het klantprofiel.
- De korting is een bedrag dat afzonderlijk van de facturen wordt gecrediteerd, na een periode van
(telkens) 12 maanden na de start van de energielevering en op voorwaarde dat het contract actief
blijft voor alle inschrijvende energieën en dat aan alle facturen voor beide energieën werd
voldaan mits het respecteren van de vervaldag.
- 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.
- Deze promotie is niet geldig voor klanten met een geldig “attest sociaal tarief” voor 2020.
- Deze promotie is niet cumuleerbaar met andere kortingen en promoties.
- Alle vermelde kortingen zijn inclusief btw.
* Toegekend op de verjaardag van het contract (gebaseerd op datum start energielevering)

