
Ben jij één van onze volgende 10 nieuw verkochte projecten? Dan geniet je van een
gratis warmtepomp met een waarde die kan oplopen tot wel 7.250 euro incl. BTW!

 

Najaarsactie

Een zeer hoogwaardige PPG Inverter+
warmtepomp

 
Gemiddeld 10 keer minder geluid

 
Premium behuizing van

aluminiumlegering
 

Lager stroomverbruik

Bij aanvang van het seizoen werkt de warmtepomp op 100% van het vermogen om
het zwembad tijdens de eerste dagen zo snel mogelijk op te warmen. Daarna draait
de Full-inverter® warmtepomp op gemiddeld 50% van het vermogen om de
gewenste zwembadtemperatuur op peil te houden.

Het Pur'Eau Team breidt verder uit en dat vieren we met bijzonder veel warmte!

De Full-inverter + warmtepomp halveert het energieverbruik en zorgt voor een 10 x
stillere werking doorheen het volledige zwembadseizoen. 



Maak bovendien kans op een unieke reis twv 5.000 euro!
Als je één van de 10 deelnemende kandidaten bent, maak je kans op een

weekje Mallorca in een exclusieve finca met 6 personen!
 

 

Najaarsactie

Finca Feliç is een recent gebouwd vakantiehuis
waar het eindeloos genieten is. 

Het gebruik van pure materialen, het oog voor
detail, de grote keuken met leefruimte, het terras
met barbecue en tot slot het 12m lange zwembad

maken van deze finca “The Place To Be”.
www.fincafelic.com



Voorwaarden

De wedstrijd wordt uitsluitend beheerst door dit wedstrijdreglement. Door deel
te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer de inhoud en alle clausules
van dit reglement, evenals alle beslissingen die de organisatoren zouden
kunnen nemen om het goede verloop van de actie te kunnen verzekeren. De
organisatoren behouden zich het recht de wedstrijd, het reglement en/of het
verloop ervan te onderbreken, te wijzigen, in te korten of te annuleren. In al deze
gevallen kunnen zij niet aansprakelijk gesteld worden. 

De actie is niet combineerbaar met andere acties of kortingen. 
De actie geldt voor alle nieuwe ondertekende offertes vanaf 01/08/2022. 
De actie loopt tot 30/11/2022. Pur'Eau behoudt zich het recht om de actie te
verlengen. 
Medewerkers en directe familie van medewerkers van Pur'Eau BV zijn
uitgesloten van deelname.
De uitslag van de trekking wordt bekend gemaakt op de social media kanalen
van Pur'Eau BV. 

Deze actie is van toepassing op al onze concepten. Het maakt dus niet uit of je
een zwembad, zwemvijver, renovatie of totaalproject wenst. 
Actie geldig voor projecten met een minimum offertewaarde van 40.000 euro
excl. BTW.
Uw project wordt gerealiseerd ten laatste tegen eind 2023. 
Uw project is niet vergunningsplichtig, uw vergunning is reeds in orde of uw
vergunning wordt binnen de 3 maanden na ondertekening van de offerte
goedgekeurd.  

De warmtepomp is het type PPG Inverter+. Het vermogen is afhankelijk van de
grootte van de zwempartij en wordt geadviseerd door Pur'Eau. 

Organisatie:
Pur'Eau BV, met maatschappelijke zetel in Ellebroecken 15, 2640 Mortsel, België,
BTW BE 0757.594.744, hierna genoemd ‘organisator’, organiseert een wedstrijd
welke een aanvang neemt op 01 augustus 2022 en eindigt op 30 november 2022.

Algemeen:

Projectgerelateerd:

Warmtepomp:



Voorwaarden

Tussen de deelnemende projecten wordt een loting gehouden. 
Het moment van loting wordt beslist door Pur'Eau. 
De loting zal plaats vinden nadat er 10 nieuwe projecten verkocht zijn die
voldoen aan de voorwaarden van deze actie. 
De periode van de reis zal plaats vinden tussen midden maart en midden juni of
tussen midden september en het einde van de herfstvakantie. Pur'Eau maakt
een voorstel van de beschikbare periodes. Indien de deelnemer in die periode
niet beschikbaar is, wordt een nieuwe periode voorgesteld. Pur'Eau kan geen
garantie geven dat de gewenste periode van de deelnemer beschikbaar is. 
De actie is geldig voor maximaal 6 personen. 
De actie wordt geregistreerd op naam van de deelnemers. De actie kan niet
doorgegeven worden aan andere personen. 
De winnende deelnemer post minstens 10 foto's van hun verblijf in de finca op
social media met vermelding van de finca en Pur'Eau:

Instagram: finca_felic_mallorca en pureau_natural_pools
Facebook: @finca.felic.mallorca en @Pur.Eau.Natural.Pools

De prijs voor de winnende deelnemer bevat de volgende elementen:
De winnende deelnemer ontvangt een voucher voor de huur van de finca
voor 1 week in één van bovenvermelde periodes. De deelnemer regelt met
deze voucher rechtstreeks de boeking met de eigenaars van de finca en is
ook zelf verantwoordelijk voor het betalen van de waarborg. Pur'Eau is
verder geen tussenpartij. 
De deelnemers ontvangen een bon van 200 euro incl. BTW per reiziger voor
de vliegtuigtickets, met een maximale totale waarde van 1.200 euro incl.
BTW. Deze bon wordt via een credit nota verrekend op de laatste
facturatieschijf van uw project. De deelnemer boekt met deze waarde zelf de
vliegtuigtickets bij een maatschappij naar keuze. Pur'Eau is verder geen
tussenpartij en kan niet betrokken worden bij geschillen met de
vliegtuigmaatschappij. 

De reis wordt ingepland na volledige realisatie en betaling van het project. 

Reis Mallorca:

https://www.instagram.com/finca_felic_mallorca/


Pur'Eau BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade ten gevolge van deelname aan de wedstrijd, een
onderbreking, om het even welke disfuncties, het uitsluiten van deelnemers of
het beëindigen van de wedstrijd om welke reden ook. De organisator behoudt
zich het recht voor om na te gaan of het reglement wordt gerespecteerd, met
name om elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt, uit te sluiten. Pur'Eau BV
kan niet aansprakelijk worden gesteld als onderhavige wedstrijd zou moeten
gewijzigd, ingekort of geannuleerd worden wegens overmacht of om redenen
buiten zijn wil. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijdperiode
te verlengen of elke aangekondigde datum uit te stellen.  

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen
van onderhavig reglement, evenals elke beslissing die de organisatoren zouden
moeten treffen. Elk vermoeden van fraude of elke poging tot fraude wordt
bestraft met onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer. Bij onregelmatigheden
zoals bijvoorbeeld fouten die zich voordoen bij Pur'Eau BV, beslist Pur'Eau BV
autonoom over de manier waarop deze fout wordt gecorrigeerd en
afgehandeld. Geschillen aangaande de wedstrijd zullen op definitieve en
bindende wijze beslecht worden door de Pur'Eau BV, zonder mogelijkheid tot
verhaal, beroep of herziening. 

Aansprakelijkheid:

Geschillen: 

Voorwaarden


