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Actie Vaillant CV-ketel + montage:  

Op de Vaillant CV-ketel + montage Actie zijn de onderstaande actievoorwaarden van toepassing. Lees deze 

goed door. Na afloop van de actieperiode blijven deze actievoorwaarden nog een week beschikbaar.  

Actievoorwaarden:  

1. Inhoudelijk:  

• Actie: Ontvang gratis bij aankoop van een Vaillant CV-ketel met montage een Weber Smokey Joe™ 

Prem. 37 cm, Slate Blue barbecue t.w.v. €89,95 tijdens de actieperiode.  

• Actieproducten: Alle Vaillant ecoTEC combiketels incl. montage in de webshop van CVtotaal. 

• Duur actie: De actie is geldig tot en met 16 augustus. 

• Wie kan er mee doen: iedere particuliere klant die niet handelt in de uitoefening van een beroep of 

bedrijf.  

• Waar is de actie geldig: CVtotaal, Installatietechniek totaal b.v.  

• Adres uitvoerende organisatie: Seeduker 4, 9051VB, Stiens, Nederland  

2. Deze actie wordt uitgevoerd door CVtotaal Installatietechniek totaal b.v.. De deelnemer van de actie gaat 

akkoord met de actievoorwaarden die CVtotaal heeft opgesteld tijdens deelname.   

3. Indien een klant deelneemt aan deze actie, dient deze 18 jaar of ouder te zijn.   

4. Voldoet de deelnemer niet aan deze actievoorwaarden, dan wordt deze uitgesloten van de 

actiedeelname.  

5. De Deelnemer dient binnen de Actieperiode een Vaillant CV-ketel met montage aan te schaffen bij 

CVtotaal.  

6. Bij aanschaf van een Vaillant CV-ketel met montage in de webshop van CVtotaal zal de deelnemer 

automatisch een Weber Smokey Joe™ Prem. in zijn winkelmand zien verschijnen. De deelnemer zelf hoeft 

geen actie te ondernemen, maar slechts een offerte voor een Vaillant CV-ketel met montage aan te vragen. 

Vanaf dat moment start het aankoopproces en wordt de deelnemer per e-mail benadert voor eventuele 

aanvullende informatie. Bevestiging van het aankoopproces verloopt eveneens via e-mail. Zodra de 

deelnemer akkoord heeft gegeven op de aankoop wordt deze benadert door een monteur met een 

montageverzoek om de installatie in te plannen. Zodra de installatie gepland staat worden alle artikelen, 

waaronder de Weber Smokey Joe™ Prem., verzonden. De Weber Smokey Joe™ Prem. wordt vanaf dat 

moment naar het huisadres van de deelnemer gezonden. De CVketel met bijbehorende artikelen worden 

naar de desbetreffende monteur gezonden.  

7. Bestellingen die na de actiedatum plaatsvinden of incompleet zijn worden niet in behandeling genomen. 

8. CVtotaal streeft ernaar de Weber Smokey Joe™ Prem. zo snel mogelijk te verzenden zodra de installatie 

ingepland is. Levertijd is daarom afhankelijk van de desbetreffende monteur en de respons van de 

deelnemer zelf.  

9. De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het correct invullen van naam, adres en woonplaats gegevens 

in de webshop van CVtotaal.   

10. Indien de Deelnemer de aankoop van een Vaillant CV-ketel met montage annuleert wordt de verzending 

van de Weber Smokey Joe™ Prem. eveneens geannuleerd. Indien de Weber Smokey Joe™ Prem. inmiddels is 
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verzonden zal CVtotaal deze in rekening brengen ten behoeve van de deelnemer. De deelnemer zal binnen 

een week de factuur ontvangen voor het aankopen van een Weber Smokey Joe™ Prem. voor een 

aankoopbedrag van €89,95 (incl. btw.). Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.  

11. 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 Weber Smokey Joe™ Prem. en de 

daadwerkelijke CV-ketel aankoop. Daarnaast zullen de gegevens aan de desbetreffende monteur worden 

verstrekt, zodat deze de installatie van Vaillant CV-ketel bij de deelnemer kan uitvoeren.  

12. De door CVtotaal ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor 

schade voortvloeiende uit deze actie, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van CVtotaal.  

13. CVtotaal kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet nakomen van enige verplichting, 

wanneer de oorzaak daarvan te wijten is aan overmacht of plaatsvindt buiten haar macht, bijvoorbeeld 

levertijd. Voor meer informatie rondom de levertijd dient de deelnemer contact op te nemen met het 

desbetreffende postorderbedrijf. 

14. CVtotaal behoudt zich het recht voor deelnemers van deelname aan de actie uit te sluiten 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 tevens de deelname aan de actie te 

stoppen.  

15. CVtotaal behoudt zich het recht voor om de actie te allen tijde eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. In 

dergelijke gevallen van wijziging of beëindiging van de actie zal CVtotaal daarvan mededeling doen in de 

webshop.  

16. Typefouten zijn voorbehouden. 

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

CVtotaal.  

18. Op de Actie en de actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van Amsterdam 

is met uitsluiting bevoegd kennis te nemen van enig geschil dat ontstaat uit deze actie of actievoorwaarden. 

19. Door gebruik te maken van onze acties verklaart de klant akkoord te gaan met de bovenstaande 

actievoorwaarden 

 

Modellen die mee doen aan de actie: 

- Vaillant ecoTEC plus VHR 35-38/5-5 CW5 

- Vaillant ecoTEC plus VHR 25-30 CW4 

- Vaillant ecoTEC plus VHR 30-34 cw5 

- Vaillant ecoTEC plus VHR 34/5-5l CW6 

- Vaillant ecoTEC Exclusive 35-45/5-7 cw5+ concentrisch 80/125 

- Vaillant ecoTEC plus VHR 20-24 CW3 

https://www.cvtotaal.nl/vaillant-ecotec-plus-vhr-25-30-cw4-22324.html
https://www.cvtotaal.nl/vaillant-vaillant-ecotec-plus-vhr-30-34-cw5.html
https://www.cvtotaal.nl/vaillant-ecotec-plus-vhr-34-5-cw6.html
https://www.cvtotaal.nl/vaillant-ecotec-exclusive-35-45-5-7-cw5-concentrisch-80-125.html
https://www.cvtotaal.nl/vaillant-ecotec-plus-vhr-20-24-cw3.html

