
Actievoorwaarden
“30% korting bij Shell Recharge”
via Shell Energy

1. De Actie
1.1. De organisator van de actie (de "Actie") is Shell EV Charging Solutions B.V., voorheen The

NewMotion B.V., Rigakade 20, 1013 BC Amsterdam (de "Organisator").
1.2. De Actie is beschikbaar vanaf 00.00 CET op 1 oktober 2021 tot 23:59 CET op 31 december

2023 ("Actieperiode").

2. Deelnemers
2.1. De Actie is beschikbaar bij Deelnemende Shell Service Stations (binnen het Shell Recharge

rapid network) in Nederland en voor actieve Shell Energy Retail B.V. ("Shell Energy") klanten.

3. Het aanbod
3.1. De Actie geeft Deelnemers recht op een korting van 30% (dertig procent) op elke DC

snellaadtransactie bij Deelnemende Shell Service Stations binnen het Shell Recharge rapid
network tijdens de Actieperiode.

3.2. De Actie kan door Deelnemers in de Shell Recharge Mobile app worden geactiveerd door het
insturen van hun Shell Energy klantnummer. Het enige doel van het indienen van het
klantnummer is het valideren van de actieve accountstatus van een Deelnemer bij Shell Energy.
De Deelnemer ontvangt een bevestigingsmail om het contract van de Deelnemer met Shell
Energy te valideren. Het privacybeleid van de Organisator is van toepassing op de verwerking
van deze gegevens.

3.3. De Actie is beschikbaar voor een Deelnemer vanaf de datum waarop de Actie wordt
geactiveerd tot het verstrijken van de Actieperiode (of tot de Actie wordt beëindigd in
overeenstemming met deze Actievoorwaarden).

3.4. Details van de Deelnemende Shell Service Stations zijn beschikbaar in de Shell Recharge
Mobile-app.

3.5. De Actie is niet geldig in combinatie met andere acties. De Actie is persoonlijk en kan niet
worden overgedragen.

3.6. De actiekorting zoals beschreven in artikel 3.1 is zichtbaar op het scherm van de charger
preview in de Shell Recharge Mobile app.
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3.7. Indien de relatie van de Deelnemer met Shell Energy ophoudt te bestaan als gevolg van
beëindiging van alle overeenkomsten van Deelnemer met Shell Energy voor de levering van
elektriciteit en/of gas, zal de Actie op enig moment tijdens de Actieperiode voor de Deelnemer
worden gedeactiveerd.

3.8. Indien een Deelnemer tijdens de Actieperiode het e-mailadres op zijn Shell Energy account
wijzigt, wordt zijn/haar Actie om veiligheidsredenen gedeactiveerd. Zolang de Deelnemer een
geldig contract met Shell Energy heeft voor de levering van elektriciteit en/of gas, kan hij het
aanbod opnieuw activeren door contact op te nemen met de klantenservice van Shell Recharge
Solutions (customerservice@shellrecharge.com).

4. Overige bepalingen
4.1. Als om welke reden dan ook een aspect van deze Actie niet kan worden uitgevoerd zoals

gepland, kan de Organisator naar eigen goeddunken de Actie annuleren, beëindigen, wijzigen
of opschorten.

4.2. De Organisator en zijn verbonden agentschappen en bedrijven zijn niet aansprakelijk voor enig
verlies (inclusief, maar niet beperkt tot, indirecte, speciale of gevolgschade of winstderving),
kosten of schade die wordt geleden (al dan niet als gevolg van nalatigheid van een persoon) in
verband met deze Actie, met uitzondering van enige aansprakelijkheid die niet kan worden
uitgesloten door de wet (inclusief persoonlijk letsel, overlijden en fraude) in welk geval deze
aansprakelijkheid is beperkt tot het wettelijk toegestane minimum.

4.3. Indien zich een handeling, nalatigheid, gebeurtenis of omstandigheid voordoet die buiten de
redelijke controle van de Organisator valt en die de Organisator verhindert deze
Actievoorwaarden na te leven, is de Organisator niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in
de nakoming of vertraging in de nakoming van zijn verplichtingen.

4.4. De Organisator kan deze Actievoorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen of
wijzigen.

4.5. Indien bepalingen van deze Actievoorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar worden
geacht, heeft dit geen invloed op of invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

4.6. Door deel te nemen aan deze Actie, gaan Deelnemers ermee akkoord gebonden te zijn aan
deze Actievoorwaarden.

4.7. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing en is uitsluitend de rechter te
Amsterdam bevoegd.
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