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Gebruiksvoorwaarden van de actie OCTA+ Peterschap 

 

Als klant van OCTA+ heeft u de mogelijkheid om vrienden (alsook familie en kennissen) voor te 

dragen als nieuwe klant bij OCTA+.  

 

1. Hoe kunt u iemand voordragen? 

 

Nodig uw vriend uit om een contract aan te gaan via de link 

https://www.octaplus.be/nl/elektriciteit-gas/registeren/formulier/. In het veld 

‘klantennummer van mijn peter’ kan deze persoon vervolgens uw klantennummer invullen.   

 

2. Hoe kunt u zelf worden voorgedragen? 

 

Ga een contract aan via de link https://www.octaplus.be/nl/elektriciteit-

gas/registeren/formulier/.  Noteer in het veld ‘klantnummer van je peter’ het 

klantennummer van de persoon die u onze diensten aanraadde. U kunt slechts één peter per 

persoon ingeven.  

 

3. De voordelen 

 

3.1. Het voordeel voor de peter 

Voor elk contract van het type Smart of Safe dat u heeft aangebracht, ontvangt u een 

creditnota van 20.00 euro incl. btw op de datum dat de energielevering door OCTA+ aan 

uw vriend van start gaat.  Het bedrag wordt vervolgens gestort op uw rekening , of 

afgehouden van eventuele facturen die nog niet betaald zouden zijn.  

 

3.2. Het voordeel voor de nieuwe klant 

Voor elk contract van het type Smart of Safe dat u bent aangegaan met vermelding van 

het klantennummer van een peter, ontvangt u, na 3 maand energielevering en op 

voorwaarde dat uw facturen tijdig werden betaald, een creditnota van 10 euro incl. btw. 

Dit voordeel is niet cumuleerbaar met andere kortingen of promoties.  

 

4. Deelnemingsvoorwaarden 

 

4.1. Deze actie is bestemd voor residentiële klanten en KMO’s.  

 

4.2. Verkoopsagenten en commerciële partners die reeds contractueel verbonden zijn met 

OCTA+ kunnen niet deelnemen aan deze actie. 

 

4.3. Het is niet mogelijk om peter te zijn van zichzelf of om zichzelf als nieuwe klant voor te 

dragen.  
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