
 
ACTIEVOORWAARDEN  
Korting op eenmalige reiniging 
ventilatiesystemen Vattenfall klanten 
 
Feenstra Ventilatie 

 
Artikel 1 – Actieperiode 
1. De aanbieding is geldig van 1 juli 2019 tot 1 januari 2021. Deze aanbieding wordt hierna genoemd 

de “Actie”, georganiseerd door Feenstra Verwarming B.V., gevestigd te Amsterdam, KvK 

39022746.  

 
Artikel 2 – Deelname 
2. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die een lopend energiecontract heeft bij 

Vattenfall, woonachtig is in Nederland en een Feenstra product zoals genoemd onder punt 5, 

afneemt binnen de actieperiode, hierna te noemen: “Deelnemer(s)”. 

3. Deelnemer garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn, 

alvorens deel te nemen aan deze Actie. 

4. Door deelname aan deze Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden. 

5. De Actie heeft betrekking op de volgende producten van Feenstra: 

• Eenmalige reiniging mechanisch ventilatiesysteem; 

• Eenmalige reiniging warmte-terug-win systeem. 

6. Iedere Deelnemer die vóór 1 januari 2021 een aanvraag indient bij Feenstra voor één van de in 

artikel 2.5 genoemde reinigingen en ten tijde van de aanvraag een lopend energiecontract heeft 

bij Vattenfall, heeft recht op een eenmalige korting. De eenmalige korting bedraagt €15,- op het 

tarief voor de eenmalige reiniging van een mechanisch ventilatiesysteem. De korting bedraagt 

€25,- op het tarief voor de eenmalige reiniging van een warmte-terug-win systeem. Alleen digitale 

aanvragen via www.feenstra.com/ventilatie/info/aanbieding en in de Feenstra webshop 

worden afgerond komen in aanmerking voor de eenmalige korting op de reinigingskosten. 

7. Deze Actie is alleen geldig bij nieuwe orders en niet geldig in combinatie met andere 

aanbiedingen en/of, is eenmalig te gebruiken en is niet inwisselbaar voor contant geld of andere 

producten. 

 
Artikel 3 – Wijziging 
8. Feenstra behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder 

voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de 

actievoorwaarden met bijbehorende elementen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, 

zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens Deelnemers. De 

veranderingen gelden dan alleen voor nieuwe contracten en niet voor contracten die al bestonden. 

Zie ook de algemene voorwaarden van Feenstra op 

https://www.feenstra.com/klantenservice/voorwaarden. 

 
Artikel 4 – Privacy 
9. De gegevens van Deelnemer worden door de Feenstra-Groep gebruikt om hem/haar, als klant, te 

informeren over diensten en producten van Feenstra. Als Deelnemer hierop geen prijs stelt, kan 

Deelnemer dit kenbaar maken aan Feenstra via www.feenstra.com of via telefoonnummer 088 

8455 000 (lokaal tarief). 
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Artikel 5 – Slotbepaling 
10. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal 

Feenstra een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van 

de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is. 

11. De genoemde tarieven zijn inclusief BTW. 

12. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
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