
 

Actievoorwaarden ‘Black Friday Deal’ 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “Black Friday Deal”-actie van Remeha B.V., Kanaal 
Zuid 110, Apeldoorn (hierna te noemen “deze Actie”).  
 
Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. Geen enkele 
betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen worden. Deze actievoorwaarden 
zijn in te zien, te downloaden en te printen via de website www.remeha-evenementen.nl/blackfriday.  

• Deze actie is uitsluitend voor consumenten die op het moment van deelname aan deze actie 
18 jaar of ouder zijn en hun hoofdverblijf in Nederland hebben (hierna te noemen “de 
deelnemer”). 

• Werknemers van Remeha B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of installateurs, 
leveranciers of sponsors waarmee Remeha B.V. samenwerkt met betrekking tot deze actie, 
zijn uitgesloten van deelname. Werknemers van installateurs, leveranciers of sponsors die als 
consument een actieproduct kopen zijn niet uitgesloten van deelname. 

• Deze actie is uitsluitend van toepassing op de cv-ketels van het type Calenta Ace CW4, 
Calenta Ace CW5, Calenta Ace CW6 (hierna te noemen: “actieproduct(en)”). 

• Deze actie geldt voor actieproducten die in Nederland zijn geïnstalleerd en door de deelnemer 
zijn geregistreerd op de wijze en binnen de daarvoor geldende termijnen zoals in deze 
actievoorwaarden aangegeven. 

• De installatie van het actieproduct dient te geschieden door een erkend installateur in de 

periode van 1 december 2019 tot en met 29 februari 2020. Zie voor erkende installateurs: 

www.remeha.nl/vind-installateur. 

• Indien de installatiedatum van het actieproduct voor 1 december 2019 of na 29 februari 2020 

valt, is deelname niet mogelijk. 

• Deelname aan deze actie is uitsluitend mogelijk door het invullen van het deelnameformulier 

op www.remeha-evenementen.nl/blackfriday. Het deelnameformulier kan worden ingevuld in 

de periode van 29 november 2019 tot en met 5 december 2019. Buiten deze periode is 

deelname niet mogelijk. 

• Iedere deelnemer geeft bij deelname door invullen van het deelnameformulier toestemming 
voor het gebruik van zijn gegevens voor communicatiedoeleinden rondom deze actie. 

• De deelnemer ontvangt na invullen van het deelnameformulier een bevestiging per e-mail van 
de deelname van Remeha. 

• Deelnemer stuurt na installatie van het actieproduct (tot en met 15 maart 2020) de factuur van 

de installateur naar customercare@remeha.nl. Op deze factuur dient duidelijk vermeld te 

staan dat het de aankoop en de installatie betreft van een actieproduct, onder vermelding van 

plaats en datum van de installatie.  

• Na controle van de factuur ontvangt de deelnemer binnen 5 werkdagen per e-mail de digitale 
Primera Keuze Cadeaukaart t.w.v. €100,-. De gegevens op het online deelnameformulier en 
de factuur dienen gelijk te zijn.  

• Facturen die door Remeha B.V. na 15 maart 2020 worden ontvangen, worden niet in 
behandeling genomen.  

• Remeha B.V. garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van haar website(s) 
of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die 
Remeha B.V. aan het beheer van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie 
onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen 
(zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan deze actie deel te nemen. 

• Remeha B.V. kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor de opgave door 
de deelnemer van verkeerde gegevens, zoals een telefoonnummer, e-mail- of huisadres, of 
voor een storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of 
vertraagde verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens. 

• Remeha B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verloren, ongeldige,           
onleesbare of buiten de actieperiode vallende deelnameformulieren.  

• De door deze actie verstrekte cadeaubon is niet inwisselbaar voor enig ander bedrag, contant 
geld of korting. 

• Aanspraken van een deelnemer uit hoofde van deze actie zijn niet overdraagbaar door de 
deelnemer aan een derde. 
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• Remeha B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit 
of samenhangt met (deelname aan) deze actie. Remeha B.V. aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor verloren, ongeldige, onleesbare deelnameformulieren. 

• Remeha behoudt zich het recht voor foutieve of illegale inzendingen voor deelname aan de 
actie uit te sluiten. 

• Remeha is te allen tijde gerechtigd deelname van deelnemers aan de actie te beëindigen, 
zonder dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak 
ontstaat voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of 
actie, in welke vorm dan ook. 

• Remeha behoudt zich het recht voor deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of te de 
deze actie beëindigen. Remeha is in geval van wijziging of beëindiging niet gehouden tot 
enige schadevergoeding of vervangende actie in wat voor zin dan ook. 

• Remeha B.V. verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy 
Statement, zoals te vinden op www.remeha.nl/consumenten/algemeen/privacy-policy. 

• Persoonlijke gegevens zoals naam, adres, enz. worden door Remeha uitsluitend gebruikt voor 
actieregistratie en verder uitsluitend opgeslagen en gebruikt binnen het kader van deze actie. 
Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld, niet aan derden doorgegeven en niet 
misbruikt voor reclamedoeleinden. Binnen de registratieprocedure hebt u de mogelijkheid aan 
te geven of u mededelingen en service-informatie van Remeha wilt ontvangen. De 
actieregistratie, die voor deelname aan de actie noodzakelijk is, is uitsluitend mogelijk via 
internet. 

• Remeha B.V. heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen een kopie van een 
geldig legitimatiebewijs te tonen. 

• Indien een bepaling van deze actievoorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, 
blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Remeha zal in dat geval een 
bepaling(en) vaststellen die (de strekking van) de nietige / vernietigde bepaling zoveel 
mogelijk benadert. 

• Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen 
uitsluitend worden voorgelegd aan Rechtbank Gelderland. 
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