
Inventum boileractie algemene voorwaarden 

Actievoorwaarden “Inventum boileractie” Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de 

“Inventum boileractie’” van Inventum Technologies B.V., Kaagschip 25, Houten, (hierna te noemen 

“deze actie”).  

Inventum Technologies B.V. verklaart te allen tijde te zullen handelen conform de Nederlandse wet- 

en regelgeving. Door deelname aan deze actie gaat de deelnemer akkoord met deze 

actievoorwaarden. Geen enkele betwisting van deze actievoorwaarden zal in overweging genomen 

worden. De actievoorwaarden zijn in te zien, te downloaden en te printen via de website: 

inventum.com/boileractie  

Welke producten komen in aanmerking voor deze boileractie: 

De boiler types Eco 30/50/80/120/150 in zowel mono als duo. De EDR 

30/31/50/51/80/81/120/121/150/151 en de Delta 80/120 en 150. 

 

Wie komt in aanmerking voor deze actie? 

• Deze actie is uitsluitend voor installateurs die op het moment van deelname aan deze actie 

18 jaar of ouder zijn en hun hoofdverblijf in Nederland  of België hebben.  

• Installateurs die de producten die in aanmerking komen voor deze actie bij de Inventum 

erkende groothandel hebben aangeschaft in Nederland of België.  

• Installateurs en eindklanten die via de Inventum erkende groothandel Warmteservice de 

producten hebben aangeschaft die voor deze actie in aanmerking komen. 

 

Looptijd van de boileractie:  

• De actieperiode is van 1 september 2020 t/m 31 december 2020. Uitsluitend de 

installerende monteur en eindklant kunnen hierna nog een attentie ontvangen.  

 

Plichten van deelnemers aan deze actie: 

• De deelnemende installateur dient een account te hebben bij de groothandel waar 

Inventum levert om deel te kunnen nemen aan deze actie.  

• Aankoopbonnen van de in de actieperiode aangeschafte actieproducten kunnen eenmalig 

worden ingediend. 

• De cashback die Inventum Technologies B.V. verstrekt kan alleen eenmalig worden 

uitgekeerd door de aankoopfactuur van de groothandel te overhandigen plus het 

serienummer en artikelnummer van het product. De naam op de aankoopfactuur dient 

hetzelfde te zijn als de naam van de rekeninghouder waar de cashback aan wordt 

overgemaakt. 

• De monteur van de installateur die de boiler installeert, ontvangt na registratie van de 

inbedrijfname een ICI Paris bon per geïnstalleerde boiler. (Deze prijs is alleen voor de 

monteur van de installateur). Deze is niet inwisselbaar voor andere prijzen of geld.  

• Met “factuur” wordt bedoeld: de factuur van de groothandel aan de installateur en in geval 

van groothandel Warmteservice aan de eindklant 



• De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor adequate voorzieningen (zoals 

telecommunicatievoorzieningen en internet) om aan deze actie deel te nemen.  

• Bij registratie en opt-in wordt een bevestiging van deelname verstuurd aan de deelnemer 

naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.  

• Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer dat hij/zij indien bereid is mee te 

werken aan promotionele activiteiten in verband met deze actie waaronder het gebruik van 

zijn/haar naam plus eventuele foto(‘s) en/of filmbeelden voor promotionele doeleinden met 

betrekking tot deze actie en/of andere acties.  

 

Uitsluiting van deze actie: 

• Groothandelaren en energiebedrijven zijn uitgesloten voor deelname aan deze actie. De 

installerende monteur en eindklant ontvangen wel een attentie. 

• Boilers vanaf serienummer 202100000 vallen niet onder actie. 

 

Rechten en plichten Inventum: 

• Inventum Technologies B.V. kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor 

de opgave door de deelnemer van verkeerde gegevens, zoals een telefoonnummer, e-mail- 

of adres, dat leidt naar een verkeerd of onbekend adres van de deelnemer, of voor een 

storing in het netwerk, hardware of software die resulteert in een beperkte of vertraagde 

verstrekking van gegevens door de deelnemer, of verlies van dergelijke gegevens.  

• Inventum Technologies B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verloren, 

ongeldige, onleesbare of buiten de actieperiode ingevulde formulieren.  

• Inventum Technologies B.V. is nimmer aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, 

die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze actie.  

• Inventum Technologies 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.  

• Inventum Technologies B.V. heeft te allen tijde het recht om een deelnemer te vragen zich 

te identificeren.  

• Inventum Technologies B.V. is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande 

kennisgeving deze actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze actie te wijzigen of aan 

te passen dan wel zonder opgave van reden deze actie op te schorten, te beëindigen of te 

wijzigen en niet over te gaan tot het uitkeren van een prijs om haar moverende redenen, 

zonder dat Inventum Technologies B.V. daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van 

schade is gehouden jegens de deelnemer.  

• Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.  

 

 

 


