Actievoorwaarden Spaaractie Coolblue-cadeaubonnen 2022
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Spaaractie Coolblue-cadeaubonnen van Solar Nederland B.V.,
Toermalijnstraat 7, Alkmaar. Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze
actievoorwaarden. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden. De
actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de website www.solarnederland.nl/remeha.


















Projecten, consumenten, tussenhandelaren, doorverkopers, landelijke klanten en werknemers van Solar of
Remeha zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.
Werknemers van Remeha B.V., Solar Nederland B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of
leveranciers of sponsors waarmee Solar Nederland B.V. samenwerkt met betrekking tot deze actie en de uit
te keren prijzen, zijn uitgesloten van deelname.
Tegoedbonnen kunnen niet geruild worden, niet in contanten uitbetaald worden en zijn niet overdraagbaar.
De actieperiode is van 1 september t/m 30 september 2022 in Nederland.
De actie is alleen geldig bij aankoop van de Tzerra Ace Special Edition CW4 en CW5 van Remeha.
Om deel te nemen aan deze actie wordt jouw spaarsaldo aan cadeaubonnen toegekend n.a.v. de gekochte
artikelen vanaf 1 september 2022 tot en met 30 september 2022, op basis van onderstaande informatie:
- Per Remeha Tzerra Ace 28C Special Edition combiketel CW4 spaar je: een Coolblue-bon t.w.v. 30 euro
- Per Remeha Tzerra Ace 39C Special Edition combiketel CW5 spaar je: een Coolblue-bon t.w.v. 30 euro
Het gespaarde saldo wordt automatisch bijgehouden en tussentijds 1 tot 2 keer gedeeld via e-mail of een
persoonlijk bericht van de Solar NL Accountmanager.
Op 5 oktober 2022 ontvang je per e-mail de hoogte van het totaal gespaarde tegoed en de mogelijkheid om
aan te geven of je je cadeaubonnen wilt ontvangen (= verzilveren). Hiervoor heb je tot 14 oktober 2022 de
tijd. Bevestigingen die door Solar Nederland B.V. na 14 oktober 2022 worden ontvangen, worden niet in
behandeling genomen.
Het gespaarde tegoed wordt uiterlijk 18 november 2022, via fysieke cadeaubonnen van Coolblue,
persoonlijk aan je overhandigd door jouw Solar NL Accountmanager.
De fysieke Coolblue-cadeaubonnen zijn 3 jaar geldig na uitgifte.
Per bedrijf is één aanmelding mogelijk.
Bij aankoop van een actie-artikel spaar je automatisch mee voor Coolblue-tegoed.
Wijzigingen in organisatienaam of een doorstart van je activiteiten worden niet gezien als aanmelding voor
een nieuw bedrijf.
Artikelen die geretourneerd worden, zullen in mindering gebracht worden op de gehaalde meer omzet. De
waarde van de al uitgeleverde Coolblue-cadeaubon zal op basis van de onjuist verkregen omzet in rekening
worden gebracht, inclusief handling en portokosten.
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Deelnemer aan de actie is iedereen die geregistreerd is, een Solar-klantnummer heeft en de leeftijd heeft
van minimaal 18 jaar.
De door Solar Nederland B.V. vastgestelde uitslag (met spaartegoeden) is definitief.
Over de uitslag en de voorwaarden van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.
Druk-, spel-, zet- of andere gelijkwaardige fouten kunnen niet ingeroepen worden als reden voor
schadevergoeding of voor welke verplichting dan ook.
Door je registratie voor deelname op de actiewebsite verklaar je bekend te zijn met deze actievoorwaarden.
De deelnemer dient te allen tijde de factuur van de aangekochte artikelen beschikbaar te hebben. De
winnaar dient de factuur van Solar Nederland B.V. desgevraagd te overhandigen aan Solar bij uitreiking van
de cadeaubonnen.
Solar Nederland B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verloren, ongeldige, onleesbare of
buiten de actieperiode vallende cadeaubonnen van Coolblue.
Solar Nederland B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of
samenhangt met (deelname aan) deze actie.
Solar Nederland B.V. heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de
deelnemer onrechtmatig gebruik maakt van het retourbeleid, onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens
heeft verstrekt, of op andere wijze fraude pleegt of probeert te plegen.
Deelnemers dienen tenminste 18 jaar of ouder te zijn en als hoofdverblijfplaats Nederland te hebben om te
mogen deelnemen aan deze spaaractie.
Solar Nederland B.V. heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een geldig
legitimatiebewijs te tonen.
Solar Nederland B.V gebruikt persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy Statement, zoals te
vinden op www.remeha.nl/privacyverklaring en www.solarnederland.nl/privacy-cookiereglement.
Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen uitsluitend
worden voorgelegd aan Rechtbank Gelderland.
Solar Nederland B.V. is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze
actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen dan wel zonder opgave
van reden de actie op te schorten, te beëindigen of te wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een
of meerdere prijzen om haar moverende redenen, zonder dat Solar Nederland B.V. daardoor op enigerlei
wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de actie zal
door Solar Nederland B.V. op passende wijze publiekelijk (via haar website en de betreffende social
mediakanalen) bekend worden gemaakt.
Door deelname aan deze actie verklaart de prijswinnaar dat hij/zij bereid is mee te werken aan eventuele
promotionele activiteiten in verband met de actie en verleent de prijswinnaar toestemming aan Solar
Nederland B.V. om zijn/haar naam plus eventuele foto(‘s) en/of filmbeelden voor eventuele promotionele
doeleinden met betrekking tot deze actie te gebruiken.
Als een deelnemer een klacht of bezwaren heeft in verband met de door Solar Nederland B.V.
georganiseerde acties, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of
redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Solar Nederland B.V. kenbaar maken door middel van het sturen
van een brief aan Solar Nederland B.V., onder vermelding van 'klacht Spaaractie Remeha Coolbluecadeaubonnen'. Solar Nederland B.V. zal de klacht in behandeling nemen en contact opnemen met de
deelnemer over de afhandeling daarvan.
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