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ACTIEVOORWAARDEN: 
FC EMMEN ENERGY PARTICULIER  
3-JAAR VAST MET GRATIS 
SEIZOENKAART 2020/2021 

 
 
 
1. Met deze actie sluit u een contract met Holthausen Clean Energy B.V., handelend onder de naam en hierna te 
noemen Clean Energy. Op dit contract zijn de contractvoorwaarden Particulier 3-jaar vast en deze 
Actievoorwaarden van toepassing.  

 
2. Dit actieaanbod geldt alleen voor consumenten die nog geen klant zijn van Clean Energy.  

 
3. Per leveringsadres in Nederland kan je slechts eenmaal gebruikmaken van de Actievoorwaarden FC Emmen 
Energy particulier 3-jaar vast met een gratis seizoenkaart. 

 
Deelname is uitgesloten voor:  

a. Personen die niet woonachtig zijn in Nederland.  
b. Iedereen onder de 18 jaar, die geen schriftelijke toestemming voor deze actie heeft van een ouder of 

wettelijk vertegenwoordiger.  
c. Een collectief van klanten.  
d. Locaties die geen verblijfsfunctie hebben. 
e. Personen die in het voetbalseizoen 2019/2020 geen seizoenkaart hebben bij FC Emmen. 
f. Personen die in het komende voetbalseizoen 2020/2021 een lopend stadionverbod hebben. 

 
4. De actie loopt van 1 maart 2020 tot 1 april 2020. 

 
5. U dient uiterlijk 15 april 2020 een seizoenkaart besteld te hebben FC Emmen voor het seizoen 2020/2021. 
Bestelt u geen seizoenkaart of bestelt u uw seizoenkaart na 15 april 2020 dan vervalt uw recht op een gratis 
seizoenkaart. 

 
6. U geeft Clean Energy toestemming om uw persoonsgegevens te delen met FC Emmen. 

 
7. Bij deze Actie scoort u een gratis seizoenkaart voor het seizoen 2020/2021.  
 
De seizoenkaart wordt door Clean Energy rechtstreeks voldaan aan FC Emmen. Op moment van betaling van de 
seizoenkaart door Clean Energy aan FC Emmen mag geen sprake zijn van een betalingsachterstand. Is dit wel 
het geval dan vervalt de aanspraak op de gratis seizoenkaart. U hebt alléén recht op een gratis seizoenkaart 
indien u zowel stroom als gas bij Clean Energy afneemt. Neemt u alleen stroom of gas af, dan vervalt uw recht op 
een gratis seizoenkaart. U vindt de gemaakte afspraken terug in de bevestigingsbrief. 
 
8. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Clean Energy mag deze actie altijd eerder 
stoppen of veranderen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade. De veranderingen gelden alleen voor 
nieuwe contracten en niet voor contracten welke eerder afgesloten zijn.  
 

 


