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Actievoorwaarden  
 

Dit is een actie van de servicepartners (Kemkens, Geas Energiewacht, Volta Limburg, 

Energiewacht en Energiewacht Groep) van Essent. Op deze actie zijn de volgende 

voorwaarden van toepassing: 
 

Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:  
 

 De actie geldt van 1 september 2016 tot en met 30 september 2016;  

 De actie betreft de aanschaf van een CV-ketel van Intergas HRE 24/18 CW3 met A pomp en 

Honeywell Round thermostaat bij onze servicepartner bij u in de regio voor een actieprijs van € 

1.275,- inclusief standaard installatie; 

 Standaard installatie is inclusief 1 meter rookgasafvoerpijp, vervanging expansievat en al het 

leidingwerk binnen 1 meter van uw oude ketel. Vraag uw servicepartner naar de exacte 

voorwaarden en exacte inhoud van de standaard installatie; 

 De actie geldt alleen in combinatie met een Service- en Onderhoudsabonnement (Comfort 

abonnement) voor de duur van minimaal 2 jaar beginnend op de installatiedatum. Kosten van dit 

abonnement worden maandelijks in rekening gebracht. Na twee jaar is het abonnement 

maandelijks opzegbaar. Vraag uw servicepartner naar de exacte voorwaarden en prijzen van het 

Service- en Onderhoudsabonnement; 

 Actie is alleen geldig bij een getekende overeenkomst binnen de actieperiode of bij een 

getekende en uitgebrachte offerte binnen de actieperiode. De getekende offerte dient uiterlijk 

binnen 2 weken na einde van de actie in het bezit van de servicepartners van Essent te zijn; 

 De offerte die wordt opgesteld naar aanleiding van deze actie heeft een geldigheidsduur van 1 

maand; 

 Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen van de servicepartner 

bij u in de regio; 

 De actie geldt zolang de voorraad strekt; 

 Servicepartners behouden zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving en 

zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft geen gevolgen voor reeds 

gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of wijziging van de actie zijn afgesloten). In 

deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade) vergoeding; 

 Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw; 

 Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met deze actievoorwaarden; 

 Vraag de servicepartner bij u in de regio naar aanvullende voorwaarden. 

 


