Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de Vastelastenbond en Isolatiebedrijf
Pluimers B.V. kantoorhoudende aan de Wattstraat 11, 7461AB, te Rijssen, hierna te
noemen Pluimers.
1. De actie houdt in dat iedereen die binnen de campagneperiode van 6 augustus 2019 tot 1 oktober
2019 een vrijblijvend adviesgesprek of offerte voor isolatie aanvraagt 10% korting ontvangt
onderstaande isolatie mogelijkheden:
Spouwmuurisolatie
Glasisolatie
Vloerisolatie
2. De vastgestelde korting voor de woningen zijn als volgt: 10% korting op het totaalbedrag van de
offerte. U ontvangt gratis ook een nieuw energielabel (t.w.v. € 50,-.)
3. Dakisolatie is uitgesloten van deze campagne.
4. Indien een tussenwoning meer m2 bedraagt dan 50 m2, of een hoekwoning meer m2 bedraagt
dan 97m2 zal er voor de extra te isoleren oppervlakte extra geoffreerd worden. Uiteraard behoudt
de klant dan het recht af te zien van het aanbod indien dit tijdens de inspectie blijkt.
5. U ontvangt maximaal binnen 6 weken na het ontvangen van uw factuur informatie over het
aanvragen van een nieuw energielabel. Pluimers isolatie brengt u hiervan per e-mail of brief op de
hoogte.
6. Meerwerk in de vorm van het gebruik van extra hulpmiddelen als bijvoorbeeld hoogwerkers en/of
steigers zullen extra geoffreerd worden. De klant behoudt het recht om hierdoor af te zien van het
aanbod indien dit tijdens de inspectie blijkt.
7. Op de order zijn de algemene voorwaarden van Isolatiebedrijf Pluimers BV van toepassing. Deze
worden fysiek tijdens de inspectie afgegeven en zijn tevens te vinden op de website
https://www.pluimers.nl/algemene-voorwaarden/ of u kan deze PDF downloaden.
8. Het proces bestaat uit een bestelling bij de Vastelastenbond, vervolgens zal Pluimers contact
opnemen om een inspectie te plannen. De adviseur stelt dan de definitieve offerte op. Na definitief
akkoord zullen de werkzaamheden telefonisch ingepland worden op een datum in overeenstemming
met de afnemer.
9.Daar waar deze voorwaarden binnen de actie niet voorzien zal Pluimers naar redelijke
beoordeling invulling geven binnen het Nederlandse recht.

