
 
 
Actievoorwaarden “Donkere Dagen Deal” 
 
Wanneer u in de periode van 1 november t/m 28 februari 2021 uw abonnement op 
veiligheid afsluit, kunt u gebruik maken één van de Donkere Dagen Deal, 
u kunt een keuze maken uit de onderstaande opties. 
De deals zijn niet in combinatie met andere acties te gebruiken. 
 
Na oplevering van de dienst ontvangt u de deal naar keuze.  
Kiest u een product dan is onderhoud, installatie of garantie (buiten eventuele 
standaard fabrieksgarantie) niet inbegrepen. 
 
U kunt kiezen uit: 
 

o Drie maanden nu en 3 maanden straks gratis 
Als u nu bij ons een abonnement sluit, sturen wij u pas na 3 maanden de eerste 
maandfactuur. U betaalt 57 maanden en u krijgt dus 63 maanden ons 
abonnement op veiligheid. Dit gebeurt als volgt: Eerst betaalt u 3 maanden 
NIETS, vervolgens begint de looptijd van 60 maanden. U betaalt dan echter niet 
60 x de maandprijs maar slechts 57 * de maandprijs. Ofwel 57 * maandprijs 
gedeeld door 60 wordt uw maandbedrag. 
Bijvoorbeeld: maandbedrag is € 100 – u betaalt: (57 * 100)/ 60 = € 95 per 
maand. 

 
o Krijg of geef een kerstboom 

Steun alle CF-patiënten in Nederland en profiteer tegelijk van het gemak. De 
boom wordt geleverd en voor u opgezet! Deze actie is geldig tot en met 30 
november 2020. 

 
o #helpdehoreca 

U krijgt van ons een waardebon t.w.v. 3 maandbedragen om lekker te 
eten/drinken bij één van onze horecaklanten in uw omgeving. Afhankelijk van u 
wensen kunt u zelf kiezen bij welk restaurant u wilt gaan eten. 

 
o Clean Air Optima  

Door toepassing van moderne filtertechnieken zorgen luchtreinigers voor 
zuivere, frisse binnenlucht en bieden werkzame bescherming tegen allergenen, 
(fijn)stof, vogelstof, pollen, bacteriën, virussen en schimmelsporen. U krijgt 
deze luchtreiniger geheel GRATIS* 
*Minimale abonnement waarde €75,- p.m. 

 

*Onze actievoorwaarden zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden die horen bij een Abonnement op Veiligheid 


