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Voorwaarden dakkapel winactie: 

- Uw woning is gelegen binnen een straal van 23.99km van de Hoekeindseweg 125, 2665KC te Bleiswijk. Zie 

hiervoor de kaart onderaan de pagina ter controle. 

- U schrijft zich online voor 8 april 09.00uur in. 

- U geeft op ons Facebook of Instagram bericht ter aankondiging van de actie een like. 

- U komt op de openingsdag op 8 april 2023 tussen 10.00 en 16.00uur langs om uw aanmelding definitief te 

maken. Hierbij verstrekt u ook een telefoonnummer zodat Hollandia Dakkapellen contact met u kan opnemen 

mocht u hebben gewonnen. 

- U geeft bij inschrijving uw akkoord op het maken en gebruiken van foto en video materiaal door Hollandia 

Dakkapellen op zijn bijbehorende online en offline kanalen. 

- Hollandia dakkapellen mag u na uw online inschrijving per email benaderen over andere acties en promoties. 

- U geeft akkoord dat u bij winst van de dakkapel winactie mee werkt aan het maken en verspreiden van 

promotionele middelen van Hollandia Dakkapellen. Denk hierbij aan onder andere video’s, foto’s en artikelen 

waarin u zult verschijnen. Dit gaat om het proces van aankondiging tot aan een volledig afgewerkte en 

ingerichte dakkapel. 

- De bekendmaking zal vrijdag 14 april 1600uur op onze sociale media kanalen en website worden 

gepubliceerd. 

- De dakkapel heeft een totale waarde van €14.000,= incl btw. Dit is afhankelijk van de afmetingen 

onderverdeeld in circa €3.000 tot €4.000,= incl. Btw voor de aftimmering, stucwerk, schilderwerk en plaatsen 

van 4 spotjes in de dakkapel. 

De overige €10.000,= tot 11.000,= is uit te geven aan de dakkapel. Bij overschrijding van het te besteden van 

het bedrag kunt u tegen meerbetaling altijd de dakkapel verder naar eigen smaak aanpassen. 

- Er wordt een montage termijn van circa 14 weken gehanteerd. Dit is exclusief vakanties of eventuele 

vergunningstermijn wanneer een omgevingsvergunning noodzakelijk blijkt.  

- Eventuele legeskosten zullen door Hollandia Dakkapellen worden vergoed tot een bedrag van €500,= incl. 

BTW. 

- De loting zal notarieel worden uitgevoerd en vastgelegd. 
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