Algemene voorwaarden Vriendenvoordeel
Hoe werkt het?
Maak een persoonlijke link aan op zelfstroom.nl/vriendenvoordeel. Deel deze link met
jouw buren, familie en vrienden. Via deze link kunnen zij checken of hun dak geschikt
is voor zonnepanelen en vervolgens een offerte aanvragen.
Zodra jouw vriend klant bij ons is, krijgen jij € 100 en jouw vriend € 100. Bij een
tweede vriend krijg je van ons € 125. En voor iedere nieuwe klant daarna € 150.
Wanneer is iemand klant?
Iemand is bij ons klant als de zonnepanelen op het dak zijn geïnstalleerd en de
(eerste) betaling binnen is. Voor al onze klanten gelden de algemene voorwaarden.
Wie mag een klant opgeven
Je mag alleen deelnemen aan deze actie als je klant bent van Zelfstroom en handelt
uit persoonlijke naam. Commerciële en bedrijfsmatige deelacties worden uitgesloten
van deelname. Iedere persoon die je aandraagt is een persoonlijke connectie en stelt
het op prijs dat je hem of haar opgeeft.
Wat gebeurt er als je de persoonlijke link deelt?
Via de persoonlijke link kan jouw vriend checken of zijn dak geschikt is voor
zonnepanelen. Vervolgens kan hij direct een adviesgesprek plannen, waarna wij een
offerte kunnen maken. Indien jouw vriend geen afspraak inpland, krijgt hij mail van ons
met meer informatie en de mogelijkheid om alsnog een afspraak in te plannen. Voor
het vermelden van het vriendenvoordeel in de contactmomenten met jouw vriend
gebruiken we jouw voornaam.
Meerdere aanmeldingen per vriend
Als een van je vrienden door meerdere mensen wordt aangedragen, dan krijgt alleen
de eerste aandrager het geld. Een nieuwe klant kan dus maar door één persoon
geldig aangedragen worden. Zelfstroom houdt de administratie hiervan bij.
Aanpassen van de voorwaarden
Zelfstroom mag de voorwaarden rond deze actie op elk moment aanpassen.
Hierover hoeven we niet te communiceren. We hebben het recht om vergoedingen
in te trekken als we vermoeden dat er sprake is van fraude of als deelacties niet in
lijn zijn met de algemene voorwaarden van Zelfstroom en de voorwaarden van het
Vriendenvoordeel.
Vragen?
Heb je vragen over de voorwaarden of over de vriendenactie? Stel ze gerust! Neem
contact met ons op via 085-2010160 (lokaal tarief) of mail naar
klantenservice@zelfstroom.nl.

