
 
 

BLACK FRIDAY DEALS 2020  
 

Op de BLACK FRIDAY DEALS 2020 zijn de onderstaande actievoorwaarden van toepassing.   

1. Inhoudelijk:   

Actie: De deals zijn geldig van vrijdag 27 november tot en met Maandag 30 November 2020. In deze 
periode ontvangen deelnemers bij aankoop van geselecteerde Intergas, Remeha, Vaillant of Qlima cv-ketel 
of airco een gratis product.  

Wie kan er mee doen: Iedereen.  De deelnemers behoeven zelf geen actie te ondernemen. Indien er een 
actieproduct besteld wordt, wordt alles in de winkelmand automatisch toegevoegd.   

Waar is de actie geldig: In de webshop van www.cvtotaal.nl    

Uitvoerende organisatie: Installatietechniek Totaal b.v., Seeduker 4, 9051VB, Stiens, Nederland   
 

2. De deelnemer dient ouder te zijn dan 18 jaar.    
 

3. De deelnemer dient binnen de actieperiode een Remeha, Vaillant of Intergas cv-ketel of een Qlima airco 
te bestellen. Dit geldt voor zowel losse cv-ketels en airco’s als cv-ketels en airco’s met montage. De 
besteldatum is bepalend voor deelname aan deze actie. In het geval van offertes: Mocht de accordering 
dus buiten deze data vallen dan ontvangt de deelnemer alsnog een gratis product aangezien de 
aanvraagdatum in de actieperiode valt.   
 

4. Bij aankoop van de geselecteerde producten doet de deelnemer automatisch mee aan de BLACK 
FRIDAY DEALS 2020.   
 

5. Bestellingen die voor of na de genoemde data plaatsvinden vallen buiten de BLACK FRIDAY DEALS. Er 
kan geen aanspraak worden gedaan op compensatie of actie-artikelen buiten de genoemde data.   
 

6. Leveringsvoorwaarden bij montage: Alle aangevraagde montages zullen ingepland worden vanaf 18 
januari 2021. Dit geldt voor alle producten die meedoen met de BLACK FRIDAY DEALS.     
 

7. Leveringsvoorwaarden van een losse cv-ketel of airco zonder montage: Hiervoor gelden de 
gebruikelijke levertijden zoals vermeld in de webshop. LET OP: In november en december 2020 rekening 
te houden met een langere levertijd.   
 

8. Levering Vaillant Ketels + GRATIS Calormatic. Hiervoor geldt: Minimale levertijd 3 werkdagen na 
bestelling.   
 



 
 

9. Indien een product niet voorradig is zal cvtotaal samen met de deelnemer zoeken naar een passende 
oplossing.    

10. Wanneer de deelnemer de bestelling annuleert zal cvtotaal het verschuldigde geldbedrag binnen 14 
dagen crediteren.   
 

11. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van zijn of haar persoonsgegevens, 
zoals naam, adres en woonplaats.  
 

12. De persoonsgegevens van de deelnemer die in het kader van de actie worden verkregen, worden 
verwerkt in overeenstemming met het Privacybeleid van CVtotaal. Gegevens zullen alleen worden 
overgedragen aan een derde partij voor het verzenden van de producten of aan de monteur indien van 
toepassing. Onze privacyverklaring vindt u hier.  
 

13. De door cvtotaal ingeschakelde derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade 
voortvloeiende uit deze actie, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van cvtotaal.   
 

14. CVtotaal kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet nakomen van enige verplichting, 
wanneer de oorzaak daarvan te wijten is aan overmacht.  
 

15. Cvtotaal behoudt zich het recht deelnemers uit te sluiten van deelname aan de actie indien zij een 
vermoeden heeft van fraude, misbruik of schending van deze actievoorwaarden. Cvtotaal is gerechtigd 
om in dergelijke gevallen het aankoopproces te annuleren en daarmee de deelname aan de actie te 
stoppen.   
 

16. Cvtotaal behoudt zich het recht voor om de actie te allen tijde eenzijdig te wijzigen of te beëindigen.   
 

17. Typefouten zijn voorbehouden.  
 

18. Wanneer de actievoorwaarden in een enkel geval niet voorzien, zal een besluit worden genomen door 
cvtotaal.   
 

19. Op de actie en de actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.  
 

20. Door gebruik te maken van onze actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande 
actievoorwaarden.  

 

 

https://www.cvtotaal.nl/privacypolicy.html


 
 

 

Producten die mee doen tijdens de BLACK FRIDAY DEALS:  

 

• Intergas HRE 36/30 CW5 + Gratis installatiepakket en Comfort Touch thermostaat. (U ontvangt 
dus €120,- voordeel!) 

• Intergas HRE 28/24 CW4 + Gratis installatiepakket en Comfort Touch thermostaat. (U ontvangt 
dus €120,- voordeel!) 

• Remeha Tzerra 28c ace CW4 + Gratis Comfortline installatiepakket. (U ontvangt dus €50,- 
voordeel + De laagste prijs van Nederland op de cv-ketel)  

• Remeha Tzerra 28c ace CW4 met Isense + Gratis Comfortline installatiepakket. (U ontvangt dus 
€50,- voordeel + De laagste prijs van Nederland op de cv-ketel)  

• Remeha Tzerra 39c ace CW5 + Gratis Comfortline installatiepakket. (U ontvangt dus €50,- 
voordeel + De laagste prijs van Nederland op de cv-ketel)  

• Remeha Avanta 28c CW4 + Gratis Comfortline installatiepakket. (U ontvangt dus €50,- voordeel + 
De laagste prijs van Nederland op de cv-ketel)  

• Remeha Avanta 28c ace CW4 met Isense + Gratis Comfortline installatiepakket. (U ontvangt dus 
€50,- voordeel + De laagste prijs van Nederland op de cv-ketel)  

• Remeha Avanta 35c ace CW5 + Gratis Comfortline installatiepakket. (U ontvangt dus €50,- 
voordeel + De laagste prijs van Nederland op de cv-ketel)  

• Remeha Avanta 35c ace CW5 met Isense + Gratis Comfortline installatiepakket. (U ontvangt dus 
€50,- voordeel + De laagste prijs van Nederland op de cv-ketel)  

• Vaillant ecoTEC plus CW4 + Gratis Calormatic 350. (U ontvangt dus €160,- voordeel!) 
• Vaillant ecoTEC plus CW5 + Gratis Calormatic 350. (U ontvangt dus €160,- voordeel!) 
• Vaillant ecoTEC Pure CW4 + Gratis Calormatic 350. (U ontvangt dus €160,- voordeel!) 
• Vaillant ecoTEC Pure CW5 + Gratis Calormatic 350. (U ontvangt dus €160,- voordeel!) 
• Qlima SC5225 + Gratis wandbeugel. (U ontvangt dus €42,50 voordeel!) 
• Qlima SC5232 + Gratis wandbeugel. (U ontvangt dus €42,50 voordeel!) 
• Qlima SC5248 + Gratis wandbeugel. (U ontvangt dus €42,50 voordeel!) 


