
 

Veelgestelde vragen ‘Black Friday deal’ 

Wat houdt de actie in? 

Wanneer je tussen 1 december 2019 en 29 februari 2020 een Calenta Ace aankoopt én laat 

installeren door een erkend installateur, ontvang je een digitale Primera Keuze Cadeaukaart van  

€ 100.  

Hoe neem ik deel aan de actie? 

1. Registreer je via het deelnameformulier voor deelname aan de actie 

2. Vraag een offerte op bij een erkend installateur voor de Remeha Calenta Ace. Hulp nodig? Ga 

naar https://www.remeha.nl/vind-installateur 

3. Stuur de factuur na installatie naar customercare@remeha.nl 

4. Na controle van de factuur ontvang je binnen 5 werkdagen per e-mail je digitale Primera 

Keuze Cadeaukaart  

5. Wissel je cadeaubon in op primera.nl. 

Voor welke producten geldt deze actie? 

De actie geldt voor onze Calenta Ace in de uitvoering CW 4, CW 5 of CW 6.  

Tot wanneer kan ik deelnemen? 

De installatiedatum dient uiterlijk 29 februari 2020 te zijn. U kunt geïnstalleerde ketels nog registreren 

voor de actie tot en met 15 maart 2020. 

Hoe kan ik de digitale Primera Keuze Cadeaukaart inwisselen? 

Je kunt de digitale Primera Keuze Cadeaukaart inwisselen op Primera.nl of in een Primera winkel.  

Wat kan ik met een digitale Primera Keuze Cadeaukaart kopen? 

Je kunt je digitale Primera Keuze Cadeaukaart inwisselen voor andere cadeaubonnen zoals een diner 

cadeau, booking.com, bol.com, nationale bioscoopbon, ICI Paris gift card, Efteling cadeaukaart en 

nog veel meer. Kijk op Primera.nl voor alle mogelijkheden.  

Waar moet de factuur aan voldoen? 

De factuur moet afkomstig zijn van een erkend installateur. Op de factuur moeten je naam, 

adresgegevens en het geïnstalleerde product (Calenta) terugkomen.  

Hoe weet ik of mijn registratie goed is aangekomen? 

Na het compleet en correct invullen van het productregistratieformulier en het deelnameformulier 

ontvang je hiervan een e-mailbevestiging op het door jouw opgegeven e-mailadres. Is dit niet het 

geval dan kun je contact opnemen met customercare@remeha.nl 

Ik heb binnen de actieperiode een Calenta gekocht maar nog niet geïnstalleerd. Het is nu 1 

maart 2020. Kan ik nog meedoen?  

Nee, dit is helaas niet meer mogelijk. Calenta ketels die geïnstalleerd zijn tussen 1 december 2019 en 

29 februari 2020 kunnen worden geregistreerd tot en met 15 maart 2020. De Calenta dient dan wel in 

de actieperiode 1 december 2019 tot en met 29 februari 2020 geïnstalleerd te zijn. 

 

 

Remeha B.V.  

Kanaal Zuid 110 

7332 BD Apeldoorn       Versie november 2019 

https://www.remeha.nl/vind-installateur
mailto:customercare@remeha.nl
https://www.primera.nl/
https://www.primera.nl/winkels/
https://www.primera.nl/
mailto:customercare@remeha.nl

