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Actievoorwaarden korting t.w.v. 3 

maanden huur en loterij 

• Je ontvangt een korting t.w.v. 3 maanden huur bij een akkoord op je offerte 
voor zonnepanelen tussen 22 november 2021 en uiterlijk 31 januari 2022. 
Indien dit bedrag lager is dan €150, ontvang je €150 korting.  
   

• Bij een huurovereenkomst wordt het kortingsbedrag verrekend met de 
maandelijkse huur.  
 

• Bij een koopovereenkomst wordt het kortingsbedrag verrekend met de 
systeemprijs. 
 

• Deze actie kan niet gecombineerd worden met andere acties van Solease, 
behalve met onze aanbrengbonus. Met de aanbrengbonus ontvang je €100 
korting bij elke, door jou, aangebrachte nieuwe klant.  
 

• Aanvragen die zijn gedaan via www.woningverbeteraars.nl worden 
uitgesloten van deze actie.  
 

• Je kunt alleen deelnemen aan de loterij door akkoord te gaan met je offerte 
voor zonnepanelen tussen 22 november 2021 en uiterlijk 31 januari 2022. De 
offerte wordt alleen gemaakt bij een geschikt dak, als je eigenaar bent van 
een koopwoning (zonder VvE) in Nederland en je ouder bent dan 18 jaar.  
 

• Tijdens de loterij worden de volgende prijzen verloot: 5x een Huis & Tuin 
cadeaubon t.w.v. €150 en 5x een Ploov warmtekussen t.w.v. €89,95 (in een 
kleur naar keuze). 
 

• Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan de loterij en 
maximaal één prijs winnen. 
 

• De loting vindt plaats op 21 februari 2022. De winnaars worden persoonlijk 
geïnformeerd via e-mail die bij ons bekend is in ons klantenbestand.  

https://www.solease.nl/klantportaal/aanbevelen-zonnepanelen/?utm_source=Solease&utm_medium=actievoorwaarden&utm_campaign=okt
http://www.woningverbeteraars.nl/
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• De trekking wordt willekeurig en op onpartijdige wijze gedaan op basis van 
het offertenummer van de geaccepteerde offerte voor zonnepanelen. 
 

• Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de 
hoogte gesteld.  

 

• Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.  
 

• Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen. 
 

• De winnaar mag niet iemand anders in zijn plaats stellen om de prijs te innen.  
 

• Prijzen worden alleen uitgegeven wanneer de installatie van de 
zonnepanelen is uitgevoerd en je daadwerkelijk klant bent bij Solease.  

 

• De persoonsgegevens die in het kader van de loterij wordt verkregen, worden 
gebruikt door Solease voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden. 

 

• In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit 
genomen worden door Solease. 

 

• Solease handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode 
Promotionele Kansspelen van januari 2014. 

 

• Solease behoudt het recht om deze actie stop te zetten of de 
actievoorwaarden tussentijds te wijzigen.  

 

• Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met Solease via: 
030-320 02 37 of per e-mail via: info@solease.nl.   

mailto:info@solease.nl

