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Warmgarant biedt met de GasLos garantie-actie aan U de optie om eventuele onzekerheid
m.b.t. het aanschaffen van een CV-ketel voor U weg te nemen. Indien U nu een nieuwe CVketel koopt en in de toekomst uw woning aardgasvrij wordt, dan neemt Warmgarant – op
basis van de navolgende voorwaarden - de CV-ketel terug en krijgt U een gegarandeerde
korting (zie lid 2) op een nieuw aan te schaffen Warmtepomp.
De GasLos garantie geeft U tegen inruil van de aangeschafte CV-ketel recht op een maximale
korting van een bedrag groot EUR 1.000,-. Deze korting neemt vanaf één jaar na
installatiedatum jaarlijks met EUR 100,- af, zodat vanaf 1 jaar na installatiedatum nog
aanspraak bestaat op EUR 900,- korting, vanaf 2 jaar na installatiedatum EUR 800,- korting, etc.
Deze korting geldt op de gehanteerde consumenten-adviesprijs van een rechtstreeks bij
Warmgarant of bij een van de aan Warmgarant gelieerde ondernemingen aan te schaffen
Warmtepomp. Dat zijn thans de volgende ondernemingen; ATAGwarmte (ATAG specialist) en
WarmteThuis (Remeha specialist).
Het onder lid 2 in het kader van de GasLos garantie genoemde kortingsbedrag zal nooit lager
zijn dan € 250,- op voorwaarde dat U op het moment van inruilen van de CV-Ketel een
Serviceabonnement heeft lopen bij Warmgarant.
De GasLos garantie geldt alleen voor een Warmtepomp die bestaat uit een binnen- en een
buitenunit en deze korting valt niet te gebruiken voor andere kosten gerelateerd aan deze
warmtepompaanschaf, zoals bijvoorbeeld kosten in verband met aanpassingen leidingwerk,
transport, installatie en aanpassing van de woning.
De korting wordt verrekend met de door U te betalen koopprijs van de Warmtepomp en kan
niet resulteren in een feitelijke (restant)betaling aan U.
Indien U aanspraak wenst te maken op korting als omschreven in lid 2 dan dient U dit
voorafgaand aan het sluiten van de Koop kenbaar te maken. Na het sluiten van de
koopovereenkomst komt het recht op de korting te vervallen.
Deze korting geldt alleen voor zover op enig moment na installatiedatum uw woning volledig is
afgesloten van (aard)gas en u de woning gasloos dient te verwarmen. U dient dit op verzoek
van Warmgarant via formele bewijsstukken binnen 14 dagen aan te tonen.
De GasLos garantie geldt uitsluitend voor een CV-ketel die door U is aangeschaft via het
aanbiedingsplatvorm van de Consumentenbond of Koopkracht tijdens de actieperiode van
1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Indien de CV-Ketel is aangeschaft rechtstreeks
bij Warmgarant (bijvoorbeeld via www.warmgarant.nl) dan bent U nadrukkelijk uitgesloten
van de GasLos garantie.
Op de GasLos garantie kan alleen een consument een beroep doen.
Warmgarant behoudt zich te allen tijde het recht voor deelname van de actie op misbruik te
onderzoeken en behoudt zich nadrukkelijk het recht voor gerechtelijke stappen te
ondernemen als misbruik wordt vermoed.
Warmgarant behoudt zich het recht voor foutieve of illegale inzendingen voor deelname aan
de actie uit te sluiten.
Warmgarant behoudt zich het recht voor de GasLos garantie tussentijds te wijzigen, mits die
wijziging voor U redelijk is afgezet tegen de belangen van Warmgarant die met de wijziging zijn
gediend. Warmgarant is in geval van wijziging niet gehouden tot enige schadevergoeding of
vervangende actie in wat voor zin dan ook.
De actie geldt alleen op de producten die zijn gekocht en geïnstalleerd in Nederland. Het
installatieadres van U is bepalend of hieraan is voldaan.

