
Actievoorwaarden ‘Win een Nest Learning Thermostat™’ 

 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie "Win een Nest Learning 

Thermostat™”, die wordt georganiseerd door Essent Retail Energie B.V, hierna te 

noemen "Essent". De actie is ter promotie van de Nest Learning Thermostat™ 

 

 De actie loopt van 01-11-2014 tot en met 04-12-2014. 

 Deelname aan de actie is gratis. 

 Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient men klant voor stroom en gas te 

zijn bij Essent. 

 Iedere klant kan slechts een keer aan de actie deelnemen. 

 Direct bij deze actie betrokken medewerkers van Essent mogen deelnemen aan 

de actie maar komen niet in aanmerking voor de prijzen. 

 Alle personen die deelnemen aan de actie zijn gebonden aan de bepalingen van 

deze actievoorwaarden. 

 Deelname geschiedt door reactie op de post op Facebook Essent met een door de 

deelnemer gemaakte rijm over Nest Thermostat.   

 De te winnen prijs betreft een Nest Thermostat ter waarde van 219,- met gratis 

standaardinstallatie ter waarde van 79,-. Er is in totaal 1 prijs te winnen.  

 Op 05-12-2014 wordt de winnaar van de prijs bekendgemaakt. 

 De prijs wordt toegekend op basis van de naar mening van Essent  meest 

originele geposte rijm. De winnaar krijgt bericht via de Facebookpagina van 

Essent en dient binnen 48 uur te reageren. 

 Wanneer Essent er niet in slaagt om contact te leggen met de winnaar of de 

winnaar voldoet niet aan de actievoorwaarden, dan vervalt het recht om de prijs 

te ontvangen. Het recht om de prijs te ontvangen vervalt 48 uur nadat de 

winnaar het bericht heeft ontvangen en nog niet heeft gereageerd. 

 De prijswinnaar ontvangt van Essent een bericht met daarin nadere informatie 

over de gewonnen prijs en dat er door de servicepartner van Essent contact met 

prijswinnaar zal worden opgenomen voor het maken van een afspraak van 

installatie van de Nest Thermostat.  

 De Nest Thermostat zal door de servicepartner bij de installatieafspraak worden 

meegenomen.  

 Door deelname aan deze actie geeft de prijswinnaar toestemming aan Essent om 

zijn gegevens door te geven aan de servicepartner.  

 Op de installatie zijn de aanvullende installatievoorwaarden van Essent van 

toepassing. 

 Eventuele installatiewerkzaamheden welke meer dan de standaardinstallatie 

bedragen zijn voor uw eigen rekening en dienen aan de installateur betaald te 

worden.  

 De actie geldt alleen voor klanten met een correspondentieadres in Nederland.  

 Om gebruik te kunnen maken van Nest Thermostat heeft u een werkend 

compatibel CV-systeem nodig, een werkende WIFI-internetverbinding, een WIFI-

toegangscode en een vrij stopcontact, bij uw ketel, of een extra verdeeldoos of 

verdeelstekker.  

 Daarnaast dient u een online account aan te gaan met Nest Labs Inc (Nest) en 

akkoord te gaan met de voorwaarden, privacy en condities van Nest. Voor meer 

informatie hierover zie: https://nest.com/nl/legal/terms-of-service. 

https://nest.com/nl/legal/terms-of-service


 Voor een comptabiliteitscheck van uw CV-ketel met de Nest Thermostat verwijzen 

we u naar de website van Nest.  

 Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor 

geld of voor prijzen met een gelijke of vergelijkbare waarde. Bij weigering of 

andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Essent. 

 Over de prijzen en uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 

 Essent behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren en/of 

van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in 

strijd handelt met deze actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt 

jegens Essent of derden. 

 Essent behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving 

en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen. In deze gevallen kan 

geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding. 

 Vragen en/of opmerking met betrekking tot deze actie, kunnen per e-mail worden 

gericht aan webcare@essent.nl. 

 Essent is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. 

 Door deelname aan deze actie verklaart deelnemer zich akkoord met deze 

actievoorwaarden.  

mailto:webcare@essent.nl

