Actievoorwaarden
Kosteloze installatie van 1 Eneco WarmteWinner® en Toon
Algemeen
1. D
 e actie waarbij kosteloos 1 Eneco WarmteWinner® en Toon
geïnstalleerd wordt in een huurwoning van een woningcorporatie
in Nederland (maximaal 50), wordt georganiseerd door Eneco
Consumenten b.v., gevestigd aan de Marten Meesweg 5, 3068 AV
te Rotterdam (hierna: ”Eneco”, ”we” of ”wij”).
2. Deze actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van
toepassing indien u als woningcorporatie in Nederland aangeeft in
aanmerking te willen komen voor de tijdelijke kosteloze installatie
van 1 Eneco WarmteWinner® en Toon in een huurwoning en voldoet
aan alle voorwaarden zoals hieronder omschreven (hierna: “de
Installatie”). Door aan te geven dat u gebruik wenst te willen maken
van de tijdelijke aanbieding, verklaart u kennis te hebben genomen
van deze Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.
3. U kunt aangeven in aanmerking te willen komen voor de Installatie
door een e-mail te sturen naar j.vandenberg@woonenergie.nl.
Vermeld daarbij uw contactgegevens zodat wij contact met u op
kunnen nemen.
4. Alleen woningcorporaties in Nederland kunnen eenmaal gebruik
maken van de Installatie Verder zijn uitgesloten voor het gebruik
maken van de Installatie:
a. Koopwoningen;
b. Particulieren;
c. Zakelijke aansluitingen;
5. Als woningcorporatie in Nederland kunt u tot 1 september 2019
aangeven in aanmerking te willen komen voor de Installatie, zolang
de voorraad strekt. Er zijn 50 WarmteWinners in combinatie met Toon
beschikbaar voor de Installatie.

Installatie
6. Indien voldaan is aan alle Actievoorwaarden zullen wij de
WarmteWinner in combinatie met Toon kosteloos installeren en in
gebruik stellen in de daartoe geschikt bevonden proefwoning, welke
geïnstalleerd zal blijven tot 1 april 2020.
7. Kiest u ervoor om de WarmteWinner en Toon na die datum
te behouden, laat dit dan vóór 1 april 2020 aan ons weten via
j.vandenberg@woonenergie.nl, dan ontvangt u van ons een
factuur voor de WarmteWinner en Toon (€ 2.800 incl. BTW). Voor de
installatie betaalt u niets. Indien u de WarmteWinner en Toon niet
wenst te behouden, laat dit dan ook vóór 1 april 2020 aan ons weten
via j.vandenberg@woonenergie.nl. Wij halen de WarmteWinner en
Toon op een afgesproken moment kosteloos weer weg. Bij het niets
vernemen voor 1 april van uw wens om de WarmteWinner en Toon al
dan niet te behouden, nemen wij contact met u op. Bij het uitblijven
van reactie ontvangt u van ons een factuur voor de op dat moment
actuele prijs van de WarmteWinner en Toon. De factuur voor de
WarmteWinner kunt u gebruiken voor het aanvragen van een
ISDE subsidie.

Voorwaarden geschikte proefwoning
8. A
 an de Installatie zijn randvoorwaarden gesteld. De huurwoning
ten behoeve waarvan de WarmteWinner wordt geïnstalleerd zoals
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bedoeld in artikel 2 van deze Actievoorwaarden, dient te voldoen aan
bepaalde technische voorwaarden zoals o.a. het aanwezig zijn van
mechanische ventilatie, een individuele luchtafvoer en een individuele
cv-ketel. Meer over deze voorwaarden vindt u in artikel 6 van de
Algemene Voorwaarden Eneco WarmteWinner® (of kunt u vragen aan
de projectleider. Indien niet wordt voldaan aan deze randvoorwaarden,
is het niet mogelijk om gebruik te maken van de Installatie.
9. Indien nog voorraad beschikbaar is, bellen wij u na uw aanvraag
binnen 5 werkdagen voor een intake en voor het plannen van een
schouw bij de proefwoning. Zo weten we zeker dat de betreffende
huurwoning geschikt is en voldoet aan alle voorwaarden zoals in
voorgaand artikel bedoeld. Indien er geen voorraad meer beschikbaar
is, ontvangt u van ons hierover bericht.
10. Wij behouden ons het recht voor om af te zien van de Installatie indien
wij van mening zijn dat niet aan deze Voorwaarden wordt voldaan.

Persoonsgegevens
11. A
 lle persoonsgegevens die wij (en overige met ons in de Enecogroep verbonden groepsmaatschappijen) verkrijgen in het kader
van deze actie worden behandeld in overeenstemming met de
geldende privacywetgeving. Ons privacystatement is te vinden op
woonenergie.nl/privacy.

Aansprakelijkheid
12. W
 oonEnergie en/of door haar ingeschakelde (hulp)personen of
derden zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, kosten of lasten
verband houdende met het gebruik maken van de Installatie en/
of het niet gebruik kunnen maken van de Installatie, behoudens in
geval van opzet of grove nalatigheid.
13. U kunt geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen
voor het gebruik maken van de Installatie, anders dan uitdrukkelijk
omschreven in deze Voorwaarden.
14. Druk-, spel- of andere soortgelijke fouten kunnen niet ingeroepen
worden als grond voor bijkomende verplichtingen uit hoofde van
WoonEnergie.

Slotbepalingen
15. W
 oonEnergie behoudt zich het recht voor te alle tijden zonder
opgaaf van redenen het aanbieden van de Installatie, zoals bedoeld
in deze Voorwaarden, stop te (laten) zetten dan wel de vorm en/
of de Voorwaarden te wijzigen, zonder daarbij op enige wijze tot
schadevergoeding gehouden te zijn. Als we de Actievoorwaarden
wijzigen, dan plaatsen we de herziene versie van de voorwaarden op
woonenergie.nl/voor-woningcorporaties
16. Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig
zijn of worden vernietigd, is WoonEnergie gerechtigd één of meer
vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard
en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen
zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
17. In alle gevallen waarin deze Actievoorwaarden niet voorzien, beslist
de directie van WoonEnergie.
18. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

