
 

Actievoorwaarden ‘10 jaar gratis Onderdelen Garantieplan & Zomervakantie Winactie’  
Actieperiode: 2 juli 2020 t/m 21 september 2020 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de “10 jaar Onderdelen Garantieplan” & Zomervakantie 
Winactie” van Remeha B.V., Kanaal Zuid 110, Apeldoorn (hierna te noemen “deze actie”). Door 
deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. Geen enkele betwisting 
van deze voorwaarden zal in overweging genomen worden. De voorwaarden zijn in te zien, te 
downloaden en te printen via de website: https://www.remeha.nl/verlengde-garantie/ 

Actiedeelnemers voor ‘10 jaar gratis Onderdelen Garantieplan’ en ‘Zomervakantie Winactie’  

1. Deze actie is uitsluitend voor installateurs die hun beroep of bedrijf uitoefenen in Nederland en in 
Nederland gevestigd zijn.  

2. Uitsluitend erkende installateurs van Remeha die uiterlijk op 21 september toegang hebben tot 
Mijn Remeha kunnen aan deze actie deelnemen. 

3. Installateurs die contractuele afspraken hebben met Remeha B.V. over additionele bonussen, zijn 
uitgesloten van deelname aan deze actie. 

4. Groothandelaren, consumenten, woningbouwverenigingen en Verenigingen van Eigenaren zijn 
uitgesloten van deze actie. 

5. Producten waarop projectkorting van toepassing is, zijn uitgesloten van deelname. 
6. Wanneer Remeha van mening is dat een actiedeelnemer moedwillig foutieve persoons- en/of 

aankoopgegevens heeft opgegeven dan wel zich niet aan deze actievoorwaarden houdt of heeft 
gehouden, behoudt Remeha zich het recht voor de actiedeelnemer van deze actie uit te sluiten. 

7. Indien twijfel bestaat over de vraag of een deelnemer wel of niet gerechtigd is om deel te nemen 
aan de actie, beslist (uitsluitend) Remeha. Remeha is over dit besluit aan niemand 
verantwoording verschuldigd.  

‘10 jaar gratis Onderdelen Garantieplan (OGP)’ 

8. Deze actie is uitsluitend van toepassing op de cv-ketels van het type Avanta, Calenta (Ace), en 
Tzerra (Ace) (hierna te noemen: "de Garantie Actieproduct(en)").  

9. De actiedeelnemer heeft de mogelijkheid om bij iedere productregistratie van een Garantie 
Actieproduct in ‘Mijn Remeha’-omgeving gebruik te maken van de 10 jaar gratis OGP (2 jaar 
fabrieksgarantie + 8 jaar verlengde garantie op onderdelen).  

10. Deelname is mogelijk door de actiebutton op de registratiepagina in Mijn Remeha aan te vinken.  
11. Deelname is pas voltooid nadat de actiedeelnemer een bevestiging van de registratie per e-mail 

heeft ontvangen.  
12. Deze actie is uitsluitend van toepassing op goederen; niet op arbeidsuren (diensten).  
13. De Deelnemer kan in het overzicht ‘Mijn Productregistraties’ in Mijn Remeha te allen tijde inzien 

of er op een bepaald product sprake is van een ‘Onderdelen Garantieplan Registratie’.  
14. Op het Onderdelen Garantieplan zijn de volgende voorwaarden van toepassing, te vinden via: 

https://mijnremeha.nl/application/files/8814/9493/0580/14910000381-REH-
OGP_voorwaarden.pdf 

 



 

‘Zomervakantie Winactie’ 

1. De Zomervakantie Winactie is uitsluitend van toepassing op de cv-ketels van het type Avanta, 
Calenta (Ace), Tzerra (Ace), Quinta Ace en Calora Tower en warmtepompen van het type Tzerra 
HP, Hybrid Plus, Mercuria, Neptuna, Elga, Elga Ace en Eria Tower, hierna te noemen: "de 
Zomeractieproduct(en)".  

2. Iedere actiedeelnemer maakt bij iedere unieke registratie van een Zomeractieproduct in ‘Mijn 
Remeha’-omgeving, kans om een zomervakantie in eigen land te winnen in de vorm van een 
reischeque (ter waarde van €1.000).   

3. Deelname is mogelijk door de actiebutton op de registratiepagina in Mijn Remeha aan te vinken. 
4. Deelname is pas voltooid nadat de actiedeelnemer een bevestiging van de registratie per e-mail 

heeft ontvangen. Iedere 4 weken wordt er één winnaar geloot uit de deelnemende registraties door 
een onafhankelijke notaris, waarmee in totaal drie (3) zomervakanties worden weggeven.  

5. Met de winnaars wordt telefonisch contact opgenomen door Remeha op de door ons bekende 
contactgegevens in Mijn Remeha. 

6. De reischeque is niet inwisselbaar tegen contanten of andere producten of diensten en worden niet 
retour genomen noch gecrediteerd. 

7. De reischeque kan bij Corendon worden verzilverd. De bedragen van de reischeque voucher zijn 
inclusief BTW registratie. 

8. De reischeque wordt persoonlijk overhandigd door Remeha. Indien de winnaar niet komt 
opdagen wordt de prijs opgestuurd.  

9. Op de reischeque zijn de voorwaarden van Corendon van toepassing (zie hiervoor Corendon.nl). 
10. De winnaar van de reischeque wordt bekend gemaakt via de website 

https://www.remeha.nl/verlengde-garantie/ en zal ook worden gecommuniceerd via de social 

media kanalen van Remeha. Deelnemers gaan hier mee uitdrukkelijk akkoord.  

Registraties in Mijn Remeha  

11. De looptijd van de actieperiode voor de ‘10 jaar gratis Onderdelen Garantieplan' en 
‘Zomervakantie Winactie’ is van 2 juli 2020 tot en met 21 september 2020. De installatiedatum is 
hierbij bepalend. Om deel te kunnen nemen aan de actie dient het actieproduct (Garantie 
Actieproduct en/of Zomeractieproduct) geïnstalleerd te zijn binnen deze actieperiode.  

12. Om gebruik te maken van de ‘10 jaar gratis Onderdelen Garantieplan’ of ‘Zomervakantie 
Winactie’ dienen de actieproducten geregistreerd te worden in Mijn Remeha tussen 2 juli 2020 en 
30 september 2020.  

13. Registraties die door Remeha B.V. na 30 september 2020 worden ontvangen, worden niet in 
behandeling genomen. 

14. Deelname is alleen online mogelijk door het registreren van een product via de ‘Mijn Remeha’-
omgeving (www.mijnremeha.nl) en het volledig invullen van het registratieformulier en het 
aanvinken van de actiebutton voor zowel de ‘10 jaar gratis Onderdelen Garantieplan’ als de 
‘Zomervakantie Winactie’. 

15. Een deelnemer kan aan beide acties (‘10 jaar gratis Onderdelen Garantieplan’ en ‘Zomervakantie 
Winactie’) tegelijk deelnemen. Aan één van de twee acties deelnemen is ook mogelijk. 

16. Het serienummer dient altijd naar waarheid en correct te worden ingevuld. 



 

17. Onvolledige registratieformulieren en registratieformulieren zonder een geldig serienummer 
worden niet in behandeling genomen. 

18. Bij registratie wordt een bevestiging van deelname verstuurd aan de deelnemer. Deelname aan 
beide acties wordt bevestigd door een (automatische) e-mail. De e-mail wordt toegestuurd naar 
het opgegeven e-mailadres. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het opgeven van het juiste e-
mailadres.  

Aansprakelijkheid 

19. Remeha garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de ‘Mijn Remeha’-
omgeving (www.mijnremeha.nl) of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de 
grootst mogelijke zorg die Remeha aan het beheer van ‘Mijn Remeha’ (www.mijnremeha.nl) 
besteedt, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. 

20. De actiedeelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals 
communicatievoorzieningen) om aan deze actie deel te nemen. 

21. Remeha aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van computer- en/of 
internetstoringen en sluit iedere aansprakelijkheid uit in het geval dat deelname (tijdelijk) 
onmogelijk is ten gevolge van enige storing. 

22. Remeha is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of 
samenhangt met (deelname aan) deze actie. 

23. Remeha aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verloren, ongeldige, onleesbare of buiten 
de actieperiode vallende registraties via ‘Mijn Remeha’ (www.mijnremeha.nl). 

24. Remeha is niet aansprakelijk voor de reischeque van Corendon. Corendon is het aanspreekpunt 
voor alle vragen rondom de reis. 

Overig 

1. Werknemers van Remeha B.V. en/of aan haar gelieerde ondernemingen en/of leveranciers of 
sponsors waarmee Remeha B.V. samenwerkt met betrekking tot deze actie en de uit te keren 
prijzen, zijn uitgesloten van deelname.  

2. Remeha B.V. gebruikt eventuele persoonsgegevens in overeenstemming met haar Privacy 
Statement, zoals te vinden op https://www.remeha.nl/consumenten/algemeen/privacy-policy.  

3. Remeha is te allen tijde gerechtigd deelname van deelnemers aan de actie te beëindigen, zonder 
dat zij deze beslissing hoeft te motiveren en zonder dat daarbij een recht of aanspraak ontstaat 
voor de betreffende deelnemer op schadevergoeding, een vervangend product of actie, in welke 
vorm dan ook. 

4. Remeha is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 
actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder 
opgave van reden de actie te staken, om haar moverende redenen te wijzigen of aan te passen, 
zonder dat Remeha daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de 
actiedeelnemer. Wijziging of aanpassing van de actie zal door Remeha aan de actiedeelnemers op 
passende wijze publiekelijk (via haar website en de betreffende social mediakanalen) bekend 
worden gemaakt. 



 

5. Remeha B.V. heeft het recht om een deelnemer van een actie uit te sluiten indien blijkt dat de 
deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt of op andere wijze 
fraude pleegt of probeert te plegen.  

6. Als een deelnemer een klacht of bezwaar heeft in verband met door Remeha B.V. georganiseerde 
acties, dan kan de deelnemer deze binnen 5 werkdagen nadat de klacht is gerezen of 
redelijkerwijs kon worden vastgesteld, aan Remeha B.V. kenbaar maken door middel van het 
sturen van een brief aan Remeha B.V., Postbus 32, 7300 AA Apeldoorn onder vermelding van 
‘10 jaar gratis OGP & Zomervakantie Winactie’. Remeha B.V. zal de klacht in behandeling 
nemen en contact opnemen met de deelnemer over de afhandeling daarvan.  

7. Indien een bepaling van deze actievoorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, 
blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Remeha zal in dat geval een bepaling(en) 
vaststellen die (de strekking van) de nietige / vernietigde bepaling zoveel mogelijk benadert. 

8. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen 
uitsluitend worden voorgelegd aan Rechtbank Gelderland.  

 

Remeha B.V. Kanaal Zuid 110 7332 BD  
Apeldoorn Versie juli 2020 


