Actievoorwaarden
Win zonnepanelen 2021
1. Organisatie
Deze winactie wordt uitgeschreven door Vandebron Energie B.V., Herengracht 545, 1017 BW
Amsterdam.
2. Promotie
Deze winactie dient ter promotie van Vandebron Zonne-energie.
3. Looptijd
De startdatum van de winactie is 1 maart 2021 en loopt tot en met 31 augustus 2021.
4. Deelname
Deelname aan de winactie is gratis. Ben je nog geen Vandebron-klant? Dan vindt de
deelname plaats wanneer je het online inschrijfformulier hebt ingevuld en je telefoonnummer
hebt achtergelaten voor een eenmalig telefonisch aanbod om klant te worden bij Vandebron.

Ben je al wel een Vandebron-klant? Dan vindt de deelname plaats wanneer je je hebt
aangemeld voor nieuws en acties over de producten van Vandebron. Vanaf dat moment
maak je kans om te winnen. Je kunt maximaal één keer per huishouden deelnemen.
5. Deelnemer
Deelname aan deze winactie staat open voor personen van 18 jaar en ouder die woonachtig
zijn in Nederland en zeggenschap hebben over het energiecontract van het leveringsadres.
6. Extra loten
Deelnemers kunnen extra kans maken in de trekking door via onze zonnepanelenchecker
een adviesgesprek aan te vragen met onze servicepartner EnergieWonen. Besluit je op basis
van dat adviesgesprek zelf al zonnepanelen aan te schaffen? Dan ontvang je 10 extra
winkansen. In dat geval wordt de prijs uitgereikt in de vorm van een financiële vergoeding tot
€5.500,- exclusief het btw-bedrag. Het btw-bedrag komt voor eigen rekening en kun je
terugvragen bij de Belastingdienst.
7. Trekking
De winnaar wordt aangewezen door willekeurige en onpartijdige trekking op 14 september
2021. Als de winnaar niet aan de actievoorwaarden voldoet of niet binnen twee weken na
loting te bereiken is, wordt er opnieuw geloot.
8. Bekendmaking
De winnaar wordt binnen twee weken na de trekking persoonlijk bekend gemaakt via het
opgegeven telefoonnummer. Indien wij de winnaar binnen twee weken niet kunnen bereiken
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wordt er opnieuw geloot. Gezien de privacy van de winnaar zullen wij geen
persoonsgegevens openbaar bekend maken.
9. De prijs
Vandebron verloot een dak vol zonnepanelen met een vergoeding tot maximaal €5.500,exclusief btw. De installatie van de zonnepanelen wordt verzorgd door EnergieWonen en
bestaat uit:
1.

Zonnepanelen. Het aantal en type is afhankelijk van de beschikbare ruimte op het dak
en de ligging.

2. Omvormer. Het type is afhankelijk van de ligging van het dak en de zonnepanelen.
3. Professionele installatie van de zonnepanelen en omvormer.
Hiervoor gelden de algemene voorwaarden van EnergieWonen.

10. Totale waarde van winactie

De totale waarde van de winactie is tot €5.500,-. Dit is exclusief het btw-bedrag. Het
btw-bedrag komt voor eigen rekening en kun je terugvragen bij de Belastingdienst.
11. Geen geschikt dak
Indien de winnaar geen geschikt (eigen) dak heeft mag de winnaar zelf iemand kiezen waar
wij de zonnepanelen op installeren. De gekozen persoon hoeft geen deelnemer van deze
winactie te zijn.
12. Gedragscode
Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen
van het Ministerie van Justitie.
13. Annulering
Vandebron behoudt zich het recht voor om deze winactie stop te (laten) zetten of aan te
passen. De ingeschreven deelnemers zullen dan gecompenseerd worden met een lot voor
een alternatieve winactie.
14. Aansprakelijkheid
Vandebron sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor directe en indirecte, middellijke
en onmiddellijke schade die optreedt als gevolg van deze winactie.
15. Uitgesloten van deelname
a. Personeelsleden en medewerkers van Vandebron zijn uitgesloten van deelname;
b. Deelnemers die niet voldoen aan bovenstaande voorwaarden zijn uitgesloten van
deelname.
16. Privacy
De

persoonlijke

gegevens

van het inschrijfformulier worden bijgehouden in het

deelnemersbestand. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de winactie en worden niet
verkocht aan derden. Op de winactie is de Privacyverklaring van Vandebron van toepassing
die te vinden is op https://vandebron.nl/assets/pdf/Privacyverklaring.pdf.
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17. Overige
a. Deze winactie kan niet gecombineerd worden met andere acties van Vandebron of haar
partners.

b. Vandebron bepaalt of aan de actievoorwaarden is voldaan. De administratie van
Vandebron is daarbij leidend.

c. Vandebron kan deze actievoorwaarden tussentijds wijzigen.

d. In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, neemt Vandebron een
beslissing.

e. Wij kunnen over de uitslag van de winactie niet corresponderen.
f. Door mee te doen aan deze winactie, accepteer je deze Actievoorwaarden.
18. Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding die ten gevolge van deze winactie ontstaat is Nederlands recht van
toepassing.
19. Klachtenprocedure
Vandebron probeert eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te
behandelen. Voor klachten of vragen kun je bellen naar: 088 04 44 555 of contact opnemen
via: https://vandebron.nl/contact.
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