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1. Algemeen 
1.1  
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Opgeladen Ondernemen” (de “Actie”)  van ENGIE 
Nederland Retail B.V. (hierna: ENGIE). ENGIE is gevestigd aan de Grote Voort 291, 8041 BL te Zwolle.  
 
1.2 
De actie is bestemd voor rechtsgeldige vertegenwoordigers  van (MKB) bedrijven van 18 jaar en ouder, die in 
Nederland wonen en interesse hebben in een laadstation voor elektrische auto’s. Personeelsleden van 
ENGIE en aan haar gelieerde groepsvennootschappen zijn uitgesloten van deelname aan deze Actie.  
 
1.3  
Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.  
Deze actievoorwaarden kunt u lezen op de actiepagina Opgeladen Ondernemen. Met dit akkoord gaat 
deelnemer er ook mee akkoord dat ENGIE deelnemer via email of telefoon, sms mag benaderen in het kader 
van de uitvoering van de Actie of voor commerciële doeleinden gerelateerd aan de producten van ENGIE in 
het kader van elektrische mobiliteit en aanverwante producten en diensten. Deelnemers kunnen zich 
eenvoudig afmelden voor acties van deze commerciële doeleinden als zij niet door ENGIE hiervoor willen 
worden benaderd.  
 
1.4 
ENGIE zal de winnaar telefonisch of per e-mail op de hoogte brengen. ENGIE mag gebruik maken van de 
naam en/of portret en/of beelden van de winnaar voor publiciteitsdoeleinden in het kader van de Actie 
Opgeladen Ondernemen en die voor deze actie ook in online kanalen inzetten.  
Voor andere acties of doeleinden zal dit niet worden gebruikt. Gegevens van de winnaar zullen niet zonder 
voorafgaande toestemming met derden worden gedeeld. 
 
2. Deelname  
2.1 
Deze actie is geldig voor mogelijk nieuwe en bestaande klanten die gedurende de actieperiode een advies-
gesprek aanvragen voor een laadstation. Zij maken hierdoor kans op de prijs zoals genoemd onder 3.3. 
 
2.2  
De Actie loopt van 9 november 2020 tot aan de dag dat deze niet meer op de actiepagina Opgeladen 
Ondernemen is gepubliceerd.   
 
2.3. 
Deelnemer garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn, alvorens 
deel te nemen aan deze actie. 
 
3. Actie 
3.1 
Deelnemers maken kans op een dagdeel “Opgeladen Ondernemen”. De winnaar wordt met een elektrische 
auto, die ENGIE voor die dag ter beschikking stelt voor maximaal 8 uren, opgehaald. De winnaar rijdt zelf/of 
samen met ENGIE naar een locatie naar keuze van de deelnemer, waar de winnaar ook “zelf oplaadt” en 
energie van krijgt. De waarde van de “zelf oplaadt” activiteit die de winnaar mag besteden bedraagt maximaal 
€ 200. De locatie wordt van te voren ter goedkeuring met ENGIE afgestemd. De winnaar is toegestaan 
eventueel 1 persoon mee te nemen. Zoals bij 1.4 beschreven kan ENGIE hier beelden van maken, waardoor 
beelden van deelnemer ook vertoond kunnen worden in online kanalen van ENGIE.  
 
3.2 
Per kwartaal zal ENGIE een winnaar bepalen door middel van een willekeurige trekking uit de deelnemers 
die zich voor deze Actie via de actiepagina “Opgeladen Ondernemen” hebben aangemeld.  
 
In ieder geval zal er begin 2021 een trekking plaatsvinden van de deelnemers die zich nog in 2020 hebben 
aangemeld. Daarna volgt er een trekking per kwartaal, totdat ENGIE besluit de actie te stoppen en de actie 
niet meer wordt gepubliceerd op Opgeladen Ondernemen. 
 

https://www.engie-energie.nl/zakelijk/opgeladen-ondernemen
https://www.engie-energie.nl/zakelijk/opgeladen-ondernemen
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Deelnemers die in een trekking niet als winnaar naar voren komen, gaan weer mee in de trekking voor het 
volgende kwartaal tot maximaal 4 kwartalen, totdat zoals hierboven beschreven ENGIE de actie besluit te 
eindigen.  
 
3.3 
De datum voor het uitvoeren van de prijs “Opgeladen Ondernemen” wordt tussen winnaar en ENGIE 
afgestemd. De prijs is uitsluitend voor de winnaar en kan niet worden overdragen. Extra kosten boven de 
hierboven genoemde maximale kosten van € 200 zijn voor eigen rekening van de winnaar. Deze kosten dient 
de winnaar vooraf te voldoen aan het bedrijf zoals gekozen door winnaar.  Als de winnaar voor deze dag/dit 
dagdeel vrije uren moet opnemen dan zijn deze ook voor eigen rekening van de winnaar. Daarnaast dient in 
het geval de winnaar de elektrische auto zelf wenst te besturen de winnaar te beschikken over een geldig 
rijbewijs. Winnaar is verplicht dit aan te tonen alvorens de prijs in ontvangst te nemen. 
 
3.4 
De prijs wordt op geen enkele andere wijze uitgekeerd en is niet in te wisselen in contanten.  
 
3.5 
Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW. Als over de prijs kansspelbelasting verschuldigd is, neemt 
ENGIE die voor haar rekening. 

3.6  
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  

4. Uitsluiting deelname  
4.1 
Alleen mogelijk nieuwe en bestaande klanten die tijdens de actieperiode het formulier voor de winactie op de 
actiepagina Opgeladen Ondernemen correct, volledig invullen en accorderen maken kans op een prijs.  
 
4.2 
ENGIE mag deelname aan de Actie weigeren of beëindigen als de deelnemer handelt in strijd met deze 
actievoorwaarden of met de wet of als sprake is van enige vorm van misbruik door de deelnemer. ENGIE 
mag dit zonder opgaaf van reden doen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade van deelnemer.  
 
5. Privacy  
Het ENGIE privacyreglement (zie https://www.engie-energie.nl/klantenservice/voorwaarden/privacy ) en de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming is van toepassing op de persoonsgegevens die verwerkt in 
verband met deze actie. Afgezien van hetgeen staat vermeld in artikel 1.4 ten aanzien van publiciteit rondom 
de winnaars van de Actie, zullen alle persoonsgegevens die in het kader van de Actie van deelnemers 
worden verwerkt strikt vertrouwelijk behandeld.   
 
6. Aansprakelijkheid  
6.1 
ENGIE is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie, 
waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van: 
- het niet kunnen deelnemen aan de Actie;  
- uitsluiting van deelname of diskwalificatie.  
 
6.2 
Mocht de Actie om wat voor reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort worden (waarvan in 
voorkomend geval melding zal worden gemaakt op de website) dan zijn ENGIE en de eventueel door haar 
ingeschakelde hulppersonen, of derden niet aansprakelijk voor eventuele schade van deelnemers en hebben 
de deelnemers geen recht op schadevergoeding. 
 
  

https://www.engie-energie.nl/zakelijk/opgeladen-ondernemen
https://www.engie-energie.nl/klantenservice/voorwaarden/privacy
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6.3 
ENGIE en de eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen, of derden zijn niet aansprakelijk voor uit de 
Actie voortvloeiende kosten en handelingen. 
 
 
7. Wijzigingen  
7.1  
De wijze van uitleg van de actievoorwaarden door ENGIE is bindend. In voorkomende gevallen (uitsluitend 
ter beoordeling van ENGIE) heeft ENGIE het recht om deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of alle 
activiteiten m.b.t. de Actie zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen. In deze gevallen kan geen 
aanspraak op enige vergoeding worden gemaakt. Wijzigingen van deze voorwaarden worden op de website 
bekend gemaakt 
 
8. Slot  
8.1 

Op deze Spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn opgesteld in lijn met 

de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014.  

 

8.2 

Voor vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van de Actie kunt u e-mailen naar  

klantenservice@engie-laadpalen.nl 

 


