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Deze voorwaarden zijn van toepassing tussen Zonneplan en 
deelnemers van de Zonneplan Vriendenactie. Door deelname 
aan deze actie verklaart ‘Deelnemer’ zich akkoord met de 
actievoorwaarden. 

1. Doel en looptijd 
a. De Zonneplan Vriendenactie loopt vanaf december 2019 

en kent een door Zonneplan nader te bepalen 
einddatum. 

b. Als er een Zonneplan zonnepanelensysteem wordt 
aangeschaft via een persoonlijke referral-link, ontvangen 
zowel de aangever als ontvanger een Zonneplan 
Vriendenactie Lot.  

c. Op door Zonneplan te bepalen momenten zullen er 
prijzen worden verloot onder alle Zonneplan 
Vriendenactie Loten in het systeem. Een Vriendenactie 
Lot heeft een geldigheid voor de duur van 10 jaren. 
 

2. Deelname & Vriendenactie Loten 
a. Deelnemers van de Zonneplan Vriendenactie kunnen 

Loten winnen op de volgende manier:  
i. Klanten van Zonneplan die via een persoonlijke 

referral-link een andere persoon aandragen die 
vervolgens tot aankoop van een Zonneplan 
zonnepanelensysteem overgaat.  

ii. Niet-Zonneplan klanten die uitgenodigd worden via 
een persoonlijke referral-link en vervolgens tot 
aankoop van een zonnepanelensysteem van 
Zonneplan overgaan.  

b. Hoe meer ontvangers de aangever aandraagt, hoe meer 
Loten de Deelnemer ontvangt en hoe hoger de kans 
wordt om te winnen. 

c. De winnaar van de Vriendenactie hoofdprijs ontvangt 
het volledige installatiebedrag, exclusief btw retour. De 
prijs wordt door Zonneplan overhandigd bij de winnaar 
thuis. Hierbij wordt beeldmateriaal gemaakt voor de 
Zonneplan website en Social Media. 

d. Zonneplan en/of zijn toeleveranciers van de prijs zullen 
de eventueel door de winnaars van de actie 
verschuldigde kansspelbelasting niet voor hun rekening 
nemen. 
 

3. Voorbehoud tot wijziging 
Zonneplan behoudt zich het recht voor om de 
Vriendenactie, naar eigen goeddunken en zonder 
voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te 
onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden 
en/of de prijzen te wijzigen indien de omstandigheden 
dit vereisen, zonder op enige wijze tot 
schadevergoeding verplicht te zijn jegens zowel 
bestaande als nieuwe ‘deelnemer’. 
 

4. Privacy 
Iedere Deelnemer die zich aanmeldt via een persoonlijke 
referral-link, gaat met deelname akkoord met het feit 
dat Zonneplan contact opneemt over een gratis, geheel 
vrijblijvend, advies op maat met betrekking tot 
zonnepanelen.  

 
5. Vaststelling van de winnaars 
a. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 
b. Zonneplan zal zorg dragen voor de uitreiking van de 

prijs. 
 

6. Slotbepalingen 
a. Indien één of meer bepalingen van deze 

actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal 
Zonneplan een vervangende bepaling vaststellen die 
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige 
c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of 
vernietigbaar is. 

b. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van 
toepassing. 


