
 
  

ACTIEVOORWAARDEN 
 
 

Korting op Camerabeveiliging van Feenstra 
 

 

Artikel 1 – Actieperiode 

1. Deze aanbieding is alleen geldig in combinatie met een energiecontract bij N.V. Nuon Sales 

Nederland (Nuon). Deze aanbieding wordt hierna genoemd de “Actie” en wordt georganiseerd door 

Nuon en door Feenstra Veiligheid B.V. (hierna: Feenstra), beide bedrijven maken deel uit van de 

Nuon Groep. 

2. Door deelname gaat u akkoord met deze actievoorwaarden, geldig van 1 november 2018 tot en met 

31 december 2019. 

  

Artikel 2 – Voorwaarden voor deelname 

1. Deelname aan deze actie staat open als u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

a. U bent beschikkingsbevoegd om beslissingen te nemen ten aanzien van een of meerdere 

panden die zijn gelegen in Nederland 

b. U bent al klant bij Nuon en u heeft dus al een energiecontract bij Nuon, zie dan artikel 2.4 

voor wat de Actie voor u inhoudt, of 

c. U bent net klant geworden bij Nuon en u bent dus net een energiecontract met Nuon 

aangegaan, zie dan artikel 2.3 voor wat de Actie voor u inhoudt 

d. U gaat binnen de onder 1.2 genoemde actieperiode een (nieuw) huurcontract aan met 

Feenstra voor een looptijd van 3 jaar met betrekking tot een van de volgende 

camerasystemen: 

i. camera set Nuon Compleet 

ii. camera set Nuon Royaal 

e. U garandeert dat alle door u verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. 

2. Door deelname aan deze Actie gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 

3. Voor Deelnemers net klant zijn geworden bij Nuon en die dus nog geen energiecontract hadden bij 

Nuon, en voldoen aan de overige genoemde voorwaarden voor deelname, houdt de actie in: 

a. Korting van 25% op het maandelijks huurtarief van het van toepassing zijn de 

camerasysteem  van Feenstra. 

b. Gratis installatiekosten twv 99,- (excl. BTW) voor de camera set Nuon Compleet of 149,- 

(excl. BTW) voor de camera set Nuon Royaal 

c. Indien het energiecontract bij Nuon binnen 1 jaar wordt opgezegd dan worden de 

installatiekosten alsnog in rekening gebracht door Feenstra. 

4. Voor deelnemers die ten tijde van deze actie al klant waren bij Nuon en dus al een energiecontract 

hebben, houdt de actie in: Korting van 25% op het maandelijks huurtarief van het van toepassing 

zijn de camerasysteem  van Feenstra. 

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

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

producten.  

6. De korting geldt alleen voor de maandhuur van het basis camerasysteem en is dus niet van 

toepassing op uitbreidingen van het camerasysteem en/of meerwerk. 

7. Deelnemer heeft recht op de korting op het maandelijks huurtarief zolang deze een energiecontract 

bij Nuon heeft. Indien de deelnemer het energiecontract bij Nuon opzegt, vervalt daarmee ook het 

recht van Deelnemer op de korting op het maandelijks huurtarief van het camerasysteem van 

Feenstra. 

 

 

Artikel 3 – Wijzigingen 

Nuon en Feenstra behouden  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 

Nuon op https://www.nuon.nl/service/contact/privacy/voorwaarden/ en voor beveiliging bij Feenstra op 

https://www.feenstra.com/klantenservice/voorwaarden onder “Algemene voorwaarden flexibele huur 

van alarm- en camera- systemen” 
   

Artikel 4 – Uitwisselen gegevens  

Door deel te nemen aan deze Actie gaat u ermee akkoord dat Feenstra met Nuon uw gegevens 

uitwisselt om te controleren of u nog recht heeft op de 25% korting, m.a.w. of u nog een energiecontract 

bij Nuon heeft. Is dit niet het geval, dan vervalt de korting per direct en zal Feenstra de eerstvolgende 

huurtermijn zonder 25% korting incasseren. 

 

Artikel 5 – Slotbepaling  

1. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, 

zullen Nuon en 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.  

2. Wijzigingen en schrijf fouten voorbehouden 

3. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.   
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