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ACTIEVOORWAARDEN CASHBACK ACTIE  
 
Onderstaande voorwaarden zijn geldig en van toepassing op de ‘HRsolar Cashback’ actie 
voor werknemers van klanten, hierna te noemen ’actie’ van HRsolar bv te De Lier, hierna te 
noemen ’HRsolar’. Bij deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de 
actievoorwaarden.  
 
De actieperiode loopt van 20 oktober 2020 tot en met 18 december 2020 en is alleen geldig 
voor in Nederland aangekochte HRsolar zonneboilersystemen. De factuurdatum van de 
installateur met hierop het zonneboilersysteem, is bepalend.  
 

1. Producten die in aanmerking komen voor de actie zijn de standaard HRsolar 
zonneboilersystemen zoals onder omschreven:  

 
All Senz systemen Ella systemen Top Senz systemen Maxx systemen 
All Senz 200 Nero-2 Ella 120 Nero-2 Top Senz 200 Nero-2 Maxx 200H Nero-3 
All Senz 200 Nero-3 Ella 200 Nero-2 Top Senz 200 Nero-3 Maxx 200H Nero-4 
All Senz 200 Nero-4 Ella 200 Nero-3 Top Senz 200 Nero-4 Maxx 200H Maxis-2 
All Senz 300 Nero-4 Ella 300 Nero-4 Top Senz 300 Nero-4  
All Senz 200 Maxis-2 Ella 120H Nero-2 Top Senz 200 Maxis-2  
All Senz 300 Maxis-2 Ella 200H Nero-2 Top Senz 300 Maxis-2  
All Senz 300 Maxis-3 Ella 200H Nero-3 Top Senz 300 Maxis-3  
 Ella 120 Maxis-1   
 Ella 200 Maxis-2   
 Ella 300 Maxis-3   
 Ella 120H Maxis-1   
 Ella 200H Maxis-2   

 
  

2. De genoemde bedragen zijn inclusief 21% BTW;  
3. Deze actie is alleen geldig in Nederland voor de genoemde actieproducten, 

aangekocht bij HRsolar in de actieperiode.  
4. Deelname is slechts voorbehouden aan consumenten waarbij de genoemde 

producten bestemd zijn voor eigen gebruik;  
5. Deelnemers dienen tenminste 18 jaar of ouder te zijn en als hoofdverblijfplaats 

Nederland te hebben om te kunnen deelnemen aan deze actie;  
6. Actieproducten dienen aangekocht te zijn bij een erkende installateur. 

Verkooppartners zijn uitgesloten van deelname. 
7. Deelname is mogelijk door het insturen van een volledig ingevuld online 

deelnameformulier, via www.hrsolar.nl/cashback.  
8. Een scan of duidelijke foto van de factuur met hierop vermeld de naam van de 

installateur en het aangekochte systeem moet bij het deelnameformulier worden 
bijgevoegd;  

9. De factuur vermeldt dat het om de koop van een HRsolar zonneboilersysteem gaat. 
Deze kan ingestuurd worden t/m 31 december 2020. Aanvragen, die na deze datum 
binnenkomen, worden niet in behandeling genomen;  
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10. Met factuur wordt bedoeld de factuur van het installatiebedrijf dat een actieproduct 
heeft verkocht.  

11. De gegevens van de deelnemer / consument op het deelnameformulier en de 
factuur moeten gelijk zijn. Als er op het deelnameformulier andere gegevens zijn 
ingevuld dan op de factuur, is de factuur leidend. Op basis van de vermelde 
gegevens op de factuur wordt het kortingsbedrag uitgekeerd;  

12. Deelnemers komen alleen in aanmerking voor het ’cashback’ bedrag als de 
noodzakelijke gegevens correct zijn ingevuld en het juiste IBAN-rekeningnummer is 
vermeld;  

13. Binnen twee weken na ontvangst van een volledig ingevuld deelnameformulier en 
bijgesloten (kopie/foto) van de factuur, wordt het kortingsbedrag overgemaakt naar 
het opgegeven IBAN-rekeningnummer;  

14. HRsolar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid als het ’cashback’ bedrag naar een 
’foutief’ ingevuld rekeningnummer wordt overgemaakt of niet overgemaakt kan 
worden omdat er geen IBAN-rekeningnummer is ingevuld. In dergelijke gevallen 
wordt het terug te betalen bedrag niet alsnog naar het juiste rekeningnummer 
overgemaakt;  

15. Daarnaast aanvaardt HRsolar geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van 
computer- en/of internetstoringen. Iedere aansprakelijkheid wordt uitgesloten 
wanneer deelname (tijdelijk) onmogelijk is als gevolg van enige storing;  

16. HRsolar sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook, die 
voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie;  

17. Het is slechts mogelijk één keer deel te nemen aan de actie per deelnemer en de 
daaraan gekoppelde NAW-gegevens en IBAN-rekeningnummer;  

18. NAW-gegevens en rekeningnummers buiten Nederland worden niet geaccepteerd;  
19. Het is niet mogelijk collectief namens meerdere consumenten een cashback aan te 

vragen;  
20. Wanneer HRsolar meent dat deelnemers moedwillig foutieve persoons- en/of 

aankoopgegevens opgeven dan wel zich niet aan de actievoorwaarden houden of 
hebben gehouden, behoudt zij zich het recht voor deelnemers van de actie uit te 
sluiten;  

21. Persoonsgegevens worden niet gebruikt of aan derden verstrekt als er geen 
schriftelijk akkoord is gegeven door de installateur of deelnemer;  

22. Er wordt door HRsolar geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor verloren, 
ongeldige, onleesbare of buiten de actieperiode vallende deelnameformulieren en 
(kopie)facturen;  

23. Over de actievoorwaarden wordt niet gecorrespondeerd;  
24. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing;  
25. HRsolar is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de 

actievoorwaarden gedurende de looptijd van de actie te wijzigen of aan te passen, 
dan wel zonder opgave van reden de actie te staken, te wijzigen of aan te passen om 
haar moverende redenen, zonder dat HRsolar daardoor op enigerlei wijze tot 
vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing 
van de actie, zal door HRsolar op passende wijze publiekelijk (via haar website en de 
betreffende social mediakanalen) bekend worden gemaakt.  


