
Actievoorwaarden cv-ketel november-actie 

Specifieke voorwaarden van de actie ‘150 euro korting bij aanschaf van een cv-ketel in november’, 

welke geldig is in de maand november 2022 en alleen via hoppenbrouwersthuis.nl, 

thuis.hoppenbrouwerstechniek.nl en particulieren.hoppenbrouwerstechniek.nl. 

• Voor deze actie zijn de Algemene voorwaarden en aanvullende algemene voorwaarden van 

toepassing. 

• De korting wordt automatisch verrekend bij het afrekenen. 

• De korting is niet inwisselbaar voor contant geld. 

• Deze actie is alleen geldig voor cv-ketels en de combinatie hybride warmtepomp + cv-ketel 

(hybride warmtepomp systeem) die zijn aangevraagd in november 2022.  

• De actie is gelding op aanvragen die tussen 1 november 2022 en 30 november 2022 geplaatst 

zijn. Het gaat hierbij specifiek om de datum waarop de aanvraag van cv-ketel installatie of de 

aanvraag van een schouw voor een hybride warmtepomp systeem afgerond is. De datum van 

een schouw en /of installatie valt buiten deze actie.   

• De actie geldt niet bij aanschaf van een losse hybride warmtepomp zonder cv-ketel. 

• De actiekorting kan niet achteraf op een reeds geplaatste aanvraag, een al verwerkte 

aankoop of na het einde van de actieperiode, worden verkregen. 

• De € 150,- korting geldt:  

o Bij een aanvraag van 1 november 2022 tot en met 30 november 2022 (ongeacht het 

moment van schouw of installatie) 

o Op de onderstaande cv-ketels:  

▪ Intergas HRE 28/24 CW4  

▪ Intergas HRE 36/30 CW5  

▪ Intergas Xtreme 30 CW4  

▪ Intergas Xtreme 36 CW5 

o Op de Integas Xtend hybride warmtepomp systeem (hybride warmtepomp + cv-

ketel) 

• De deelnemer garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en 

volledig zijn alvorens deel te nemen aan deze actie. 

• Hoppenbrouwers is niet aansprakelijk voor eventuele opmaak-, druk- of typfouten. 

Hoppenbrouwers behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of 

de actie stop te zetten. 

• Door deel te nemen aan deze actie, gaat de deelnemer akkoord met alle gestelde 

voorwaarden. 


