
Voorwaarden kerstactie gratis zonnepaneel 
 
Voor offertes die worden aangevraagd in de actieperiode 19-12-2020 tot 31-12-
2020 krijg je bij akkoord op de offerte voor een compleet pakket zonnepanelen 
(minimaal 6 stuks) inclusief montage één zonnepaneel gratis. De korting wordt 
verrekend aan de hand van een éénmalige korting van €100,- inclusief btw op de 
totaalprijs. Er is gekozen voor een gemiddeld bedrag van diverse types en merken 
zonnepanelen om het zo makkelijk mogelijk te houden. Het maakt dus niet uit welk 
type of merk er op de offerte vermeld staat, de korting is altijd éénmalig maximaal 
€100,- op de eindfactuur. 
 
Het enige wat je hoeft te doen is te zorgen dat je aanvraag voor een offerte (via mail, 
telefonisch of whatsapp) gedaan wordt binnen de actieperiode. De daadwerkelijke 
offerte of afspraak voor info op locatie kan ook plaatsvinden na deze periode. Bij een 
akkoord op de uiteindelijke offerte binnen de standaard geldigheid van de offerte van 
14 dagen wordt na plaatsing van de zonnepanelen de eindfactuur aangepast met de 
korting.  
 
Offerte aanvragen die na de actieperiode gedaan worden komen niet in aanmerking 
voor de kerstactie. 
 
Reeds lopende aanvragen of getekende offertes waarbij de installatie nog plaatsvindt 
in januari 2021 komen in aanmerking voor een éénmalige korting van €50,- incl. btw 
op de eindfactuur. Kom je hiervoor in aanmerking, mail dan naar 
klantenservice@vanderveenzon.nl  
 
De korting is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere 
producten of diensten. 

 
Van der Veen ZON is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder 

voorafgaande kennisgeving deze Algemene voorwaarden kerstactie gedurende de 

looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, 

zonder dat Van der Veen ZON daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade 

is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van de actie, zal Van der 

Veen ZON op haar website op passende wijze publiekelijk bekend maken. 

 

Leeuwarden, 19-12-2020 
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