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Actievoorwaarden  
Korting op Service Garant Plan  
 

 

Dit is een actie van de servicepartners van Essent (Energiewacht, Energiewacht Groep, 

Geas Energiewacht, Kemkens, Volta Limburg) in samenwerking met Essent. Op deze 

actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

  

 De actie is geldig van 1 juni tot en met 15 juni 2017;  

 Inhoud van de actie: 

 U heeft recht op de actieprijs per jaar voor het Service Garant Plan via Essent 

zolang u het Service Plan contract niet beëindigd;   

 Om aanspraak te maken op deze actie, moet u gedurende de actieperiode een 

offerte aanvragen voor zonnepanelen bij een servicepartner van Essent;  

 U dient binnen de geldigheidsduur van de offerte voor zonnepanelen deze voor 

akkoord getekend te hebben en daarbij de optie te hebben aangekruist “ja, ik sluit 

het Service Garant Plan af” om voor deze korting in aanmerking te komen;  

 Op de levering en installatie van de zonnepanelen zijn de Productvoorwaarden 

Zonnepanelen van de servicepartners van toepassing, of de voorwaarden die daar 

eventueel voor in de plaats komen. Deze zijn te vinden op de website van de 

desbetreffende servicepartner;  

 Op de levering van het Service Garantie Plan zijn de Aanvullende Voorwaarden 

Service Garant Plan van toepassing. Deze zijn ook te vinden op de website van de 

desbetreffende Service Partner;  

 Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen van de 

servicepartners;  

 De servicepartners behouden zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande 

kennisgeving en zonder opgaaf van redenen in te trekken of te wijzigen (dit heeft 

geen gevolgen voor reeds gesloten overeenkomsten die voor de intrekking of 

wijziging van de actie zijn afgesloten). In deze gevallen kan geen aanspraak 

worden gemaakt op enige (schade)vergoeding;  

 De genoemde bedragen zijn incl. btw;  

 Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met deze 

actievoorwaarden.  
 


