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Actievoorwaarden Zo Opgelost 

Dit is een actie van Essent Retail Energie B.V. (Essent), Willemsplein 4, 5211 AK te ’s-Hertogenbosch. 

Op de actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:  

 

Artikel 1 Algemeen 

1. Deze actie geldt uitsluitend voor klanten van Essent die deelnemen aan het loyaliteitsprogramma 

Thuisvoordeel.  

 

Artikel 2 Waar bestaat de actie uit? 

In de actieperiode kunt u kiezen uit 2 kortingen op klussen, uitgevoerd door MainPlus: 

 1 uur tuin- of kozijnonderhoud met ruim 63% korting (van € 69,- voor € 25,- euro);  

 Of 2,5 uur tuin- of kozijnonderhoud met ruim 63% korting op het eerste uur (van € 172,50 voor  

€ 138,50). 

  

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen? 

1. De actie loopt van 3 juli tot en met 10 juli 2018; 

2. Voor het ontvangen van de korting is het invoeren van de persoonlijke kortingscode noodzakelijk; 

3. De persoonlijke kortingscode kan eenmalig gebruikt worden; 

4. Om van de persoonlijke kortingscode gebruik te kunnen maken en de bijbehorende klus te kunnen 

bestellen dient men over een ZoOpgelost account te beschikken, welk account gratis kan worden 

aangemaakt. Voor de voorwaarden van het ZoOpgelost account zie: 

https://zoopgelost.essent.nl/assets/files/ZoOpgelost_abonnements-en-actievoorwaarden.pdf 

Met betrekking tot de via ZoOpgelost bestelde klussen gelden de voorwaarden van MainPlus, 

zijnde de partij waarmee Essent in dat kader samenwerkt. Kijk hiervoor op: 

https://zoopgelost.essent.nl/assets/files/ZoOpgelost_dienstenvoorwaarden-MainPlus.pdf 

5. De actie geldt alleen voor Essent klanten die deelnemen aan het loyaliteitsprogramma 

“Thuisvoordeel”;  

6. De korting/het geschenk wordt niet in een andere vorm uitgekeerd.  

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1. Je erkent dat deelname aan de actie voor eigen risico is; 

2. Essent is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die verband houdt met de actie, 

waaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot - : 

- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen; 

- het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde; 

- Klachten of problemen over de aangeboden of uitgevoerde klussen.  
 

Artikel 5  Rechten van Essent 

1. Essent heeft het recht om de actie stop te zetten, te onderbreken of te wijzigen. Zonder je dit 

vooraf te melden. In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op (schade)vergoeding.  
 

Artikel 6 Over voorwaarden 

1. Door deel te nemen aan deze actie accepteert u de actievoorwaarden; 

2. Alle genoemde bedragen zijn inclusief btw;  

3. We kunnen deze voorwaarden altijd aanpassen. Bekijk ze daarom regelmatig; 

4. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Krijgen we een geschil? Dan 

leggen we dat voor aan de daartoe bevoegde rechter.  

https://zoopgelost.essent.nl/assets/files/ZoOpgelost_abonnements-en-actievoorwaarden.pdf
https://zoopgelost.essent.nl/assets/files/ZoOpgelost_dienstenvoorwaarden-MainPlus.pdf

