
Actievoorwaarden CV-ketel vervanging
Korting op actieketel* of gratis mobiele airco

Dit is een actie van de servicepartners van Essent (Kemkens, Geas Energiewacht, Volta Limburg, Energiewacht en Energiewacht Groep). Op deze actie 
zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

● Deze actie geldt wanneer u in de actieperiode van 1 mei 2020 tot en met 30 september 2020, met inachtneming van het bepaalde in deze 
voorwaarden, een koopovereenkomst sluit. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen;

● Deze actie is geldig bij de aanschaf en installatie van een Intergas of Nefit actieketel* bij een servicepartner van Essent;
● Bij aanschaf van een Intergas of Nefit actieketel* bij de servicepartners van Essent, ontvangt u 150 euro korting op de aanschafprijs. Het 

bedrag wordt als korting op de oorspronkelijke prijs van de ketel verwerkt in de uitgebrachte offerte van de servicepartners;
● Deze actie is alleen geldig bij een getekende koopovereenkomst voor de aanschaf van een actieketel* binnen de actieperiode of bij een 

uitgebrachte offerte binnen de actieperiode;
● Om deel te kunnen nemen aan deze actie dient de aangekochte actieketel* binnen 30 dagen na de aankoopbevestiging van de servicepartner 

geïnstalleerd te kunnen worden;  
● De uitgebrachte offerte is geldig tot 1 maand na uitgiftedatum;
● Om in aanmerking te komen voor deze actie dient de deelnemer de ondertekende offerte uiterlijk op de laatste dag van de actieperiode bij 

de servicepartner van Essent te hebben aangeleverd. Dat kan zowel digitaal als schriftelijk;
● Het is een optie om in plaats van 150 euro korting op een actieketel* te kiezen voor een gratis mobiele airco van Inventum van het type 

AC901 ter waarde van 299 euro;
● Indien u heeft gekozen voor een gratis mobiele airco van Inventum, dan heeft u geen recht op de korting op de actieketel;
● U heeft geen recht op de korting of de mobiele airco van Inventum indien u uw koopovereenkomst voortijdig beëindigd of u een 

betalingsachterstand heeft bij de servicepartner op het moment van de geplande montage;
● Inventum Huishoudelijke Apparaten B.V. gevestigd in Arnhem, zorgt voor rechtstreekse verzending van de airco naar het adres waarop de cv-

ketel wordt geïnstalleerd. Door deelname aan deze actie verklaart u ermee akkoord te zijn dat de servicepartner van Essent uw naam, adres, 
postcode, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer deelt met Inventum. Het delen van deze gegevens gebeurt met inachtneming van de 
eisen die in de AVG-wetgeving worden genoemd;

● De servicepartner van Essent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor situaties waarin hij door overmacht niet in staat is de 
leveringsverplichting na te komen. Te denken valt aan overmachtssituaties die het gevolg zijn van de coronacrisis;

● De servicepartner keert de korting of de gratis mobiele airco niet in een andere vorm uit;
● Er is geen inspraak mogelijk op het type mobiele airco van Inventum dat geleverd wordt;
● Gehuurde cv-ketels zijn uitgesloten van deelname aan deze actie;
● Per leveringsadres kunt u één keer gebruikmaken van deze actie;
● Vraag de servicepartner bij u in de regio naar de aanvullende voorwaarden;
● De servicepartners van Essent zijn te allen tijde gerechtigd om de actievoorwaarden te wijzigen. Dit heeft geen gevolgen voor reeds 

aangemelde klanten, die aan alle hiervoor bedoelde voorwaarden hebben voldaan;
● De servicepartners van Essent behouden zich het recht voor om te allen tijde deze actie, zonder u daarover in te lichten en zonder opgaaf 

van reden, stop te (laten) zetten of aan te passen. In deze gevallen kan geen aanspraak worden gemaakt op enige (schade)vergoeding;
● Alle genoemde bedragen in deze actievoorwaarden zijn inclusief btw;
● Door mee te doen aan deze actie, accepteert u de actievoorwaarden.

*Actie CV-ketels

● Intergas: Kombi Kompact HR Eco, HR E en Xtreme
● Nefit: Alle Nefit ketels in het assortiment
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