
Actievoorwaarden : probeer Premium gratis. 

1. Definities 

June: het woord- en beeldmerk van June Energy NV, met maatschappelijke zetel te Lamorinièrestraat 161A – 
E205, 2018 Antwerpen, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 
0644.416.035 

Overeenkomst: het geheel van (a) algemene voorwaarden voor het gebruik van het June platform en (b) het 
privacy statement en (c) de bijzondere voorwaarden voor het gebruik van June Premium en de June toestellen. 

Privacy statement: het privacy statement waarbij de Klant June de toestemming geeft voor het gebruik, de 
stockage en de verwerking van de bekomen data (opgeladen in het Platform) nodig voor het uitvoeren van de 
diensten die de Klant bij June afneemt. 

2. Actie om June Premium 3 maanden gratis te proberen 

2.1. Je kan onze diensten op verschillende manieren gebruiken: om je energieverbruik te beheren, je verbruik te 
vergelijken of te wisselen van energieleverancier. Gegevens die je met ons deelt worden gebruikt om onze 
dienstverlening nog beter te maken, zoals bijvoorbeeld je verwacht verbruik accuraat in te schatten of 
interessante energietarieven voor je te zoeken.  

2.2. Deze actievoorwaarden zijn een aanvulling aan de Overeenkomst die de Klant afsluit tijdens de registratie 
voor June Premium. 
 
2.2. De actievoorwaarden zijn geldig voor elke Klant die zich inschrijft voor June Premium tussen 20 mei 2019 
en 30 juni 2019, zolang de voorraad strekt. June communiceert duidelijk via haar website 
https://www.june.energy of er nog June toestellen voorradig zijn in het kader van deze actie.  
 
2.3. Tijdens de inschrijving wordt de Klant geacht zijn betalingsgegevens in te geven. Deze zullen door June 
niet gebruikt worden tijdens de gratis proefperiode van 3 maanden. De gratis proefperiode gaat van start zodra 
de Klant zijn toestellen ontvangen heeft. 
 
2.4. De gebruiker kan op eender welk moment kiezen om zijn account te verwijderen door het sturen van een 
bericht naar hello@june.energy. June verwijdert alle persoonsgebonden data van de Klant, zoals beschreven in 
het Privacy statement. In dat geval wordt de Klant geacht de instructies te volgen voor het terugsturen van de 
toestellen (binnen de 30 dagen na ontvangst van deze instructies), zoals beschreven in Artikel 3. 
 
2.5. Twee weken voor het einde van de gratis proefperiode krijgt de Klant van June de vraag of hij al dan niet de 
Overeenkomst wenst verder te zetten. De Klant dient zelf (vòòr het einde van de gratis proefperiode) aan te 
geven dat hij de diensten van June Premium niet verder wenst te gebruiken door dit te melden via 
hello@june.energy of door te reageren op de verwittiging die door June wordt verstuurd. 

3. Einde van de gratis proefperiode voor June Premium 

3.1. Indien de Klant na het einde van de gratis proefperiode van 3 maanden de diensten van June niet langer 
wenst te gebruiken, wordt hij geacht June hiervan vòòr het einde van de proefperiode op de hoogte te brengen 

https://www.june.energy/


via hello@june.energy. Na deze melding door de Klant stuurt June de instructies voor het veilig terugsturen van 
de June toestellen en wordt de Overeenkomst voor June Premium geannuleerd.  

3.2. De Klant dient de June toestellen terug te sturen binnen de 30 kalenderdagen na ontvangst van de instructies 
door June (indien de Klant de samenwerking wenst te beëindigen). 

3.3. Er worden geen kosten in rekening gebracht indien de Klant de June toestellen binnen de termijn van 30 
kalenderdagen en volgens de instructies van June terugstuurt en de toestellen nog in werkende staat zijn. 

3.4. Indien de Klant de June toestellen niet tijdig of niet in werkende staat terugstuurt, worden de toestellen 
alsnog aangerekend aan de Klant. Een startpakket (gateway + meterlezer) wordt in dat geval aangerekend aan 
€199. Een additionele meterlezer wordt aangerekend aan €99.  

3.5. Indien de Klant June niet op de hoogte brengt dat hij de samenwerking wenst te beëindigen voor het einde 
van de gratis proefperiode wordt de Klant geacht de dienstverlening te willen verderzetten. Het maandelijks of 
jaarlijks abonnement (volgens keuze van de Klant in zijn instellingen) wordt de eerste keer aangerekend na het 
verlopen van de gratis proefperiode en daarna telkens volgens de gekozen betalingsfrequentie van de Klant. 

3.6. Indien de Klant de Overeenkomst van June Premium wenst verder te zetten na het einde van de gratis 
proefperiode kan hij het June startpakket verkrijgen aan een verminderde prijs: 

● Als de Klant kiest om de Overeenkomst te verlengen voor 24 maanden (via éénmalige betaling van het 
24 maand abonnement, aan een maandprijs van € 5,99) dan krijgt hij het June startpakket gratis. 

● Als de Klant kiest om de Overeenkomst te verlengen voor 12 maanden (via éénmalige betaling van het 
12 maand abonnement, aan een maandprijs van € 6,99) kan hij het June startpakket aankopen aan €75 
(50% korting ten opzichte van de standaardprijs), zoals vermeld op de website van June.  

● Als de Klant kiest om de Overeenkomst te verlengen met een maandabonnement (€7,99/maand) dan 
dient hij de standaardprijzen van het startpakket te betalen, zoals vermeld op de website van June. 

 


