GasLos garantie Huur
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ATAGwarmte biedt met de GasLos garantie-actie aan U de optie om eventuele onzekerheid
m.b.t. het huren van een CV-ketel voor U weg te nemen. Indien U nu een nieuwe CV-ketel
(‘het Toestel’) huurt en in de toekomst uw woning aardgasvrij wordt, dan heeft u de
mogelijkheid -op basis van de navolgende voorwaarden- deze huurovereenkomst kosteloos te
beëindigen.
Voorwaarde om de huurovereenkomst te kunnen opzeggen op basis van de GasLos garantie is
dat de woning (die uw eigendom is en waar het Toestel is geïnstalleerd):
o van overheidswege wordt afgesloten van (aard)gas en dus de woning gasloos dient
te verwarmen, of;
o op uw initiatief wordt afgesloten van (aard)gas en dus de woning gasloos dient te
verwarmen.
Indien u gebruik maakt van de optie Uw Initiatief en de huurovereenkomst heeft op het
moment van opzeggen nog geen 36 maanden geduurd, dan bent u aan ATAGwarmte een
deïnstallatie vergoeding verschuldigd groot € 250,=. U ontvangt na betaling van dit bedrag een
tegoedbon van € 250,= die U kunt gebruiken voor de aankoop van een nieuwe Warmtepomp
bij ATAGwarmte of een van de aan haar gelieerde ondernemingen. Dat zijn thans de volgende
ondernemingen; Warmgarant (Intergas specialist) en WarmteThuis (Remeha specialist). De
tegoedbon wordt verrekend met de door U te betalen koopprijs van de Warmtepomp en kan
niet resulteren in een feitelijke (restant)betaling aan U. In geval van de optie Van
Overheidswege bent u, mits er tenminste 12 maanden is verstreken na aanvang van de
huurovereenkomst, geen deïnstallatie vergoeding verschuldigd.
De huurovereenkomst eindigt door uw opzegging op de dag dat de woning geheel gasloos is
geworden, dan wel op een later tijdstip indien U nadien heeft opgezegd. In dat laatste geval
eindigt de huurovereenkomst op de datum dat aan artikel 5 is voldaan. U ontvangt van ons
een bevestiging daarvan.
De opzegging heeft juridisch pas effect -en is dan pas definitief- nadat ATAGwarmte bij het
(beoogde) einde van de huurovereenkomst het Toestel weer in bezit heeft genomen.
U dient op verzoek van ATAGwarmte via formele bewijsstukken binnen 14 dagen aan te tonen
1) dat de Woning op van overheidswege of op uw initiatief 2) volledig is afgesloten van
aardgas en 3) vanaf welk moment dat is geëffectueerd.
De GasLos garantie geldt uitsluitend voor een CV-ketel die door U is gehuurd 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 gehuurd rechtstreeks bij
ATAGwarmte (bijvoorbeeld via www.atagwarmte.nl) dan bent U nadrukkelijk uitgesloten van
de GasLos garantie.
Op de GasLos garantie kan alleen een consument een beroep doen.
ATAGwarmte 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.
ATAGwarmte behoudt zich het recht voor foutieve of illegale inzendingen voor deelname aan
de actie uit te sluiten.
ATAGwarmte behoudt zich het recht voor de GasLos garantie tussentijds te wijzigen, mits die
wijziging voor U redelijk is afgezet tegen de belangen van ATAGwarmte die met de wijziging
zijn gediend. ATAGwarmte 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 verhuurd en geïnstalleerd in Nederland. Het
installatieadres van U is bepalend of hieraan is voldaan.

