
 

 
 
 
  

ALGEMENE VOORWAARDEN: CASHBACK ACTIE 

 
De Cashback actie wordt aangeboden door SolarECO en biedt bestaande klanten de 
mogelijkheid om familie, vrienden en buren naar Solareco te verwijzen en hier een 
vergoeding voor te ontvangen. 
 
Details: SolarECO zal €100 cashback toekennen aan de verwijzer die een nieuwe klant 
doorverwijst. De geldbeloning wordt binnen dertig (30) dagen na installatie van het nieuwe 
zonnepanelensysteem aan de verwijzer uitgekeerd, op voorwaarde dat SolarECO de 
volledige betaling voor het nieuwe zonnepanelensysteem heeft ontvangen. 
 
Definitie van een verwijzer: Om in aanmerking te komen als "verwijzer", moet u een 
SolarECO-klant zijn die in het bezit is van een zonnesysteem dat is verkocht en/of 
geïnstalleerd door SolarECO. 
 
Definitie van een nieuwe klant: een "nieuwe klant" betekent een persoon die: (1) op 
moment van verwijzing geen SolarECO-klant is en nooit is geweest; (2) niet al geregistreerd 
of anderszins bekend is als een SolarECO-lead of -contact; en (3) het systeem bij ons 
afneemt, laat installeren en betaalt voor het systeem op het moment dat deze actie nog 
actief is. 
 
Hoe u zich registreert voor de cashback actie: registratie voor de actie kan rechtstreeks bij 
SolarECO  door: (1) uw verwijzingen in te dienen via het contactformulier 
op www.SolarECO.nl/cashback  (de 'verwijzingswebsite'); (2) e-mailen van uw verwijzing 
naar info@solareco.nl ; of (3) bellen met 073-5943639 (optie 2). Ongeacht hoe de verwijzing 
is ingediend, kan een in aanmerking komende nieuwe klant niet door meer dan één 
verwijzer worden doorverwezen, alleen de eerste verwijzing die SolarECO heeft ontvangen, 
heeft recht op de vergoeding. Verwijzingen worden als actief beschouwd gedurende twee 
jaar. 
 
Deelname: door deel te nemen aan de cashback actie, gaat u ermee akkoord dat u deze 
regels hebt gelezen en begrepen en geen fraude of bedrog heeft gepleegd bij deelname aan 
de actie. SolarECO behoudt zich het recht voor om elke verwijzer te diskwalificeren die 
volgens SolarECO een van deze regels heeft overtreden. SolarECO behoudt zich ook het 
recht voor om de cashback actie op elk gewenst moment te wijzigen, op te schorten of te 
annuleren door de wijziging op de verwijzingswebsite te plaatsen. 
 
In totaal kunt u tot maximaal € 300,- cashback ontvangen op uw aankoop. 

 

 

http://www.solareco.nl/cashback

