
Actievoorwaarden zomer actie Vaillant 2021 

 

Actieperiode 

De looptijd van de campagne ‘zomer actie Vaillant’ is van 1 juni tot en met 30 augustus 2021. 

 

Prijzen 

 

6x te winnen prijs = airco bestaande uit onderdeel a* + b** = t.w.v. € 807,38 

*(a. = Vaillant airco 035WNI climaVAIR binnenunit. t.w.v. € 275,94) 

**(b. = Vaillant airco 035WNO climaVAIR buitenunit, t.w.v. € 531,44) 

 

Deelname: 

1. Om een airco t.w.v. € 275,94 en € 531,44 te ontvangen dient u een product (geldt niet op onderdelen) van 

Vaillant aan te schaffen bij één van onze 12 verkoopbalies of online op vanwalraven.com in de periode 1 juni tot 

en met 30 augustus 2021.  

2. U ontvangt bij aankoop van een product (geldt niet op onderdelen) van Vaillant binnen de actieperiode bij één 

van onze 12 verkoopbalies een JBL GO luidspreker of MagLite mini met unieke code zolang de voorraad strekt. 

3. Om kans te maken op 1 van de 6 gratis airco’s t.w.v. € 275,94 of € 531,44 dient u de actiecode op de JBL GO 

luidspreker of MagLite mini te activeren op https://www.vanwalraven.com/nl/page/nieuws/actie-win-een-van-de-
zes-gratis-airco-s. 

4. Per debiteur maakt u 1x kans op 1 van de 6 gratis airco’s t.w.v. €807,38. 

5. Deelname is alleen mogelijk indien u ingeschreven bent bij de KvK. 

6. Deelname is alleen mogelijk indien u bedrijf gevestigd is in Nederland of België.  

7. Van Walraven medewerkers en hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname. 

8. Dealers en wederverkopers zijn uitgesloten van deelname. 

 

Bepaling en bekendmaking winnaars: 

1. De JBL GO luidspreker of MagLite mini worden uitgegeven bij al onze 12 verkoopbalies. 

2. De airco’s t.w.v. € 807,38 worden persoonlijk uitgegeven door uw vaste contactpersoon (rekening houdend met 

de Covid-19 maatregelen). 

3. Over uitslagen kan niet worden gecorrespondeerd. 

4. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 

5. Ontvangers van de airco’s verlenen automatisch medewerking aan publicitaire activiteiten die zijn verbonden aan 

de actie. Voor deze publicitaire activiteiten zal geen financiële vergoeding worden betaald. 

 

Gebruik gegevens: 

U geeft met deelname aan de actie toestemming aan Van Walraven en Vaillant om persoonsgegevens te gebruiken voor 
communicatie rondom de actie, zoals (maar niet beperkt tot) het informeren van prijswinnaars. Van Walraven behandelt 

alle in het kader van de actie verkregen persoonsgegevens vertrouwelijk en conform de eisen van de Algemene 

Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Van Walraven speelt geen gegevens door aan derden. 

 

Diversen: 

1. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Van Walraven. Over 

dit besluit valt niet te onderhandelen. 

2. Van Walraven behoudt zich het recht om deelnemers wiens gedrag in strijd is met de geest van de promotie te 

diskwalificeren. 

3. Van Walraven behoudt zich te allen tijde het recht voor om de actie, eenzijdig en zonder voorafgaande 

kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden/prijzen te wijzigen indien 

de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de 

deelnemers. 

4. Van Walraven is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enige andere 

wijze verband houdt met de actie en/of (gebruik van) de prijs. 

 

Deze actie is uitgeschreven door Van Walraven.  

 

Voor vragen en/of klachten omtrent de actie kunt u contact opnemen met: 

 

Van Walraven 

Marketing & Communicatie 

marketing@vanwalraven.com 

tel: 0297-300380 

https://www.vanwalraven.com/nl/page/nieuws/actie-win-een-van-de-zes-gratis-airco-s
https://www.vanwalraven.com/nl/page/nieuws/actie-win-een-van-de-zes-gratis-airco-s
mailto:marketing@vanwalraven.com

