Voorwaarden winactie CV-ketel 2019
(Actieperiode van 1 juni t/m 30 september 2019)
Actie: Win de aanschafprijs van je CV-ketel terug met een maximum
waarde van € 1.850,-!
Dit is een actie van Geas Energiewacht
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘Winactie CV-ketel’ van Geas
Energiewacht B.V.. De winactie betreft het terugwinnen van de aanschafprijs van de CV-ketel
van een deelnemer met een maximale waarde van € 1.850,- excl. kansspelbelasting’.
2. De actieperiode loopt van 1 juni 2019 t/m 30 september 2019.
3. Deelname aan deze actie is alleen mogelijk wanneer de deelnemer een contract voor een
nieuwe CV-ketel van Geas Energiewacht heeft getekend binnen de hierboven genoemde
actieperiode.
4. In de maanden juni, juli, augustus en september wordt elke maand 1 winnaar geloot uit de
deelnemers die zich aanmelden middels de aanmeldpagina:
https://www.geas.nl/winactiecvketel/.
5. De trekking vindt plaats door een notaris en wordt in de laatste week van de maanden juni,
juli, augustus en september 2019 uitgevoerd. De winnaar ontvangt hierover persoonlijk
bericht. Daarnaast kan de winnaar via onze social media kanalen en/of website worden
gecommuniceerd.
6. Wanneer de geselecteerde winnaar niet bereikbaar is of de prijs niet incasseert kan er een
nieuwe winnaar getrokken worden.
7. De winnaar van deze actie moet woonachtig zijn in het werkgebied van Geas Energiewacht
(Twente en delen van Gelderland). Medewerkers van Geas Energiewacht zijn uitgesloten van
deze winactie.
8. Op deze actie is een kansspelbelasting van 30,1% van toepassing. Dit betekent dat op het
bedrag van maximaal € 1.850,- een kansspelbelasting t.w.v. € 556,85 wordt ingehouden. Is
de aanschafprijs van de CV-ketel in kwestie lager, dan wordt de kansspelbelasting van 30,1%
over dat bedrag ingehouden.
9. Bij het winnen van de prijs wordt het bedrag van de gekochte CV-ketel met een maximale
waarde van € 1.850,- (waarbij de kansspelbelasting in mindering wordt gebracht) na betaling
van de factuur, teruggestort op de rekening van de klant.
10. Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen met uitzondering
van de actie ‘Een gratis slimme thermostaat of € 100,- korting bij een nieuwe CV-ketel’.
11. Op de levering en installatie van de CV-ketel zijn de ‘Algemene voorwaarden voor het kopen
van CV-ketels’ van Geas Energiewacht van toepassing.
12. Geas Energiewacht behoudt zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande
kennisgeving en zonder opgaaf van redenen de actie 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.
13. Over deze actievoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd. Indien om welke reden dan
ook een geschil ontstaat tussen een deelnemer en Geas Energiewacht, is het oordeel van de
laatste bindend.
14. Dit is een actie van Geas Energiewacht. Op- en aanmerkingen dienen rechtstreeks te worden
verstuurd aan Geas Energiewacht. Vragen over deze actie kunt u richten aan
marketing@geas.nl.

15. Geas Energiewacht keert deze prijs niet in een andere vorm uit.
16. Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met deze actievoorwaarden.

Uitkering prijs:
•

•
•
•

De trekking vindt plaats door een notaris en wordt in de laatste week van de maanden juni,
juli, augustus en september 2019 uitgevoerd. De winnaar ontvangt hierover persoonlijk
bericht.
De prijswinnaar wordt door Geas Energiewacht bericht en tevens via onze social media
kanalen en website gecommuniceerd.
Als de geselecteerde winnaar onbereikbaar is of zijn prijs niet incasseert kan de prijs
ingetrokken worden en vervolgens toegekend worden aan een andere deelnemer.
De prijs is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.

Medewerking en gegevens/privacy
•

•

•

Door deelname aan deze actie verleent de prijswinnaar toestemming aan Geas Energiewacht
om zijn/haar naam voor promotionele doeleinden met betrekking tot deze actie te
gebruiken.
De gegevens die Geas Energiewacht verkrijgt in het kader van deze actie, worden
opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet
Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
De gegevens zullen niet worden verkocht aan derden noch op enige ander wijze ter
beschikking worden gesteld aan derden.

