
 

 

ACTIEVOORWAARDEN VOLTA SOLAR VRIENDENVOORDEEL 

Deze actie wordt aangeboden door Volta Solar B.V.  (“ Volta Solar”), gevestigd te (6422PN) Heerlen 

aan de Eisterweg 6.  

Als je via Volta Solar Vriendenvoordeel een nieuwe klant aanbrengt bij Volta Solar, krijgen zowel jij 

als de aangebrachte klant een beloning. Jou noemen we in dat geval “de promoter”. De door jou 

aangebrachte klant noemen we de “introducé”.    

Op de actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

 

1. Deze actie is geldig van 08-07-2020 tot en met 31-12-2020 (“de actieperiode”) 

2. Deze actie is alleen geldig indien zowel promotor als introducé 18 jaar of ouder zijn en in 

Nederland wonen en beschikken over een Nederlandse bankrekening.  

3. De promoter ontvangt een beloning per introducé. De introducé ontvangt ook een beloning.   

4. De beloning voor het aanbrengen van jouw introducé geldt alléén als deze tijdens de actieperiode 

via het Volta Solar Vriendenvoordeel programma zijn aangebracht. Dan weten wij namelijk vooraf 

dat je van het programma gebruik wilt maken.  

5. Uitbetaling van de beloning aan de introduce vindt via een korting op de offerte plaats. Wanneer 

de introducé de factuur heeft betaald en de wettelijke bedenktijd van 14 dagen is verstreken, zal de 

promotor uitbetaald worden. 

6. Uitbetaling van de beloning vindt alleen plaats als de introducé zonnepanelen bij Volta Solar heeft 

laten plaatsen en factuur betaald heeft. 

7. Er geldt een maximum van 5 vrienden dat een promoter kan uitnodigen.  

8. Je bent zelf inhoudelijk verantwoordelijk voor de uitingen waarmee je jouw vrienden wijst op de 

zonnepanelen van Volta Solar. Voor bijvoorbeeld schuttingtaal en beledigingen moet je jezelf 

verantwoorden. Hiervoor accepteert Volta Solar geen verantwoordelijkheid.  

9. Bij fraude met het aanbrengen en/of aanmelden van introducés is Volta Solar gerechtigd de 

beloning(en) terug te vorderen.   

10. Als de promoter een boodschap deelt, doet hij/zij dit op eigen initiatief. De promoter deelt 

zijn/haar boodschap met de introducé. Volta Solar draagt geen verantwoordelijkheid over eventuele 

toestemming van de introducé om door de promotor, in welke vorm dan ook, uitgenodigd te worden 

voor het Volta Solar Vriendenvoordeel. De promoter zal een boodschap alleen met een introducé 



delen, als de promoter zich ervan heeft overtuigd dat de introducé de boodschap op prijs stelt. De 

promoter vrijwaart Volta Solar van aanspraken ter zake.  

11. Volta Solar draagt geen verantwoordelijkheid over eventuele fiscale aspecten die betrekking 

hebben op de beloningen die aan de promotor worden overgemaakt. Eventuele verschuldigde 

(inkomsten)belasting is voor rekening en risico van de promotor zelf.   

12. Volta Solar behoudt zich het recht de invulling van de actie te wijzigen en de actie stop te zetten. 

Wijzigingen in de actie worden kenbaar gemaakt op onze website.   

13. Deze actie is niet te gebruiken in combinatie van andere lopende acties 

14. Op deze actie is zoals gebruikelijk de Nederlandse regelgeving van toepassing. 

 

 

 

 

 

 


