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Actievoorwaarden: gratis Gateway bij aankoop van een 
Vasco ventilatie-unit type WTW 
 
Organisator 
Deze actie wordt georganiseerd door Vasco Group NV, met maatschappelijke zetel te B-3650 Dilsen- 
Stokkem, Kruishoefstraat 50 en met KBO-nummer 0428.107.718 (hierna “Vasco Group”), en dit via 
haar website www.vasco.eu. 
 
Inhoud van de actie 

• De actie start op 01/07/2020 en eindigt op 31/10/2020. 
• De actie is enkel geldig voor particulieren in Nederland. 
• Bij aankoop van een Vasco WTW-unit ontvangt u gratis de Vasco Gateway waarmee u uw 

ventilatiesysteem kunt bedienen via de handige Vasco Climate Control-app. 
• Actie geldig bij aankoop van de genoemde Vasco WTW-units: DX4, DX5, DX6, T350, T500, 

D275 II, D275 III, D275EP II, D275EP III, D150EP II, D60. 
• De actie is niet geldig bij aankoop van de Vasco D150 Compact ventilatie-unit. 
• Het deelnameformulier invullen kan van 01/07/2020 tot en met 31/10/2020. 
• Er is slechts één deelname mogelijk per persoon, per aangekochte ventilatie-unit. 
• Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties en/of aanbiedingen. 
• Vasco Group verwerkt uw persoonlijke gegevens enkel voor de goedkeuring van uw 

Gateway-aanvraag. Uw adres zal enkel gebruikt worden om de Gateway naar u op te sturen.  
• De Vasco Gateway kan niet omgeruild of ingewisseld worden in contanten. 

 
Deze actie is enkel geldig met betrekking tot Vasco WTW-units, aangekocht bij deelnemende verdelers, 
groothandelaars en installateurs gevestigd Nederland. Alle producten moeten nieuw zijn. 
Tweedehands- of namaakproducten komen niet in aanmerking. 
 
Deze actievoorwaarden zijn enkel van toepassing op de door Vasco Group georganiseerde promotie 
en zijn te raadplegen via de website www.vasco.eu. Door deel te nemen aan de actie, verklaart de 
deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden. 
 
Deze actie is geldig voor aankopen vanaf 1 juli 2020 tot en met 31 oktober 2020.  
De datum op het aankoopbewijs geldt als maatstaf voor de datum van aankoop. Aankoopbewijzen met 
een datum buiten de voorgenoemde periode worden niet aanvaard. 
 
De deelname is kosteloos. Eventuele verzendkosten voor registratie zijn voor rekening van de 
deelnemer. Deelname kan zolang de voorraad strekt. 
 
Deze actie is niet cumuleerbaar met andere acties en/of aanbiedingen. Er is slechts één deelname 
mogelijk per persoon, per product. 
 
Deelname gebeurt door registratie via het invullen en doorsturen van het actieformulier, en het 
meezenden van een geldig aankoopbewijs.  
 
Een geldig aankoopbewijs is een volledige originele of goed leesbare kopie van de aankoopfactuur of 
kassabon die minstens de aankoopdatum, de adresgegevens van de verdeler, groothandelaar of 
installateur en het unieke serienummer (begint met DV) correct en volledig bevat. Elk aankoopbewijs 
is slechts één keer geldig. Onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen. 
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Deelname kan via registratie op volgende wijze: 
- Online: ga naar https://www.vasco.eu, en vul het formulier volledig in. Upload daarna uw 
aankoopbewijs en vul het serienummer (dit begint altijd met DV) in. U vindt het serienummer van uw 
Vasco ventilatie-eenheid op de verpakking. 
 
Na dergelijke registratie en ontvangst van het aankoopbewijs zal Vasco Group bevestigen of uw 
aanvraag werd goedgekeurd. Vasco Group zal u vervolgens de Vasco Gateway toesturen. Vasco Group 
streeft ernaar om dit binnen de 4 tot 6 weken te doen. Vasco Group is niet aansprakelijk voor laattijdige 
verzending van de Gateway. 
 
Deelnemers 
Deelname aan deze actie is uitsluitend voorbehouden aan eindconsumenten die woonachtig zijn op 
het grondgebied van Nederland, en die op het moment van hun deelname de leeftijd van 18 jaar 
bereikt hebben. Professionelen en ondernemingen van welke aard ook zijn uitgesloten van deelname. 
Er is slechts één deelname mogelijk per huishouden of per adres. 
 
Algemeen 
Vasco Group behoudt zich het recht voor om deze actie op ieder moment te stoppen, of om deze 
actievoorwaarden tijdens de actie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving aan 
te passen indien de omstandigheden dit vereisen. Wijzigingen worden bekendgemaakt via de website 
www.vasco.eu. 
Noch Vasco Group, noch haar medewerkers noch de door haar ingeschakelde derden zijn 
verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten, verlies of schade die verband zou houden met deze 
Actie, of met het incorrect of onvolledig doorgeven van informatie door de Deelnemer. De 
persoonsgegevens die de Deelnemer verstrekt, zullen conform de Wet van 8 december 1992 m.b.t. de 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer door Vasco Group, en door eventuele derden 
waarop zij beroep doet, uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden van deze Actie. De 
persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven, of bekendgemaakt aan derden, tenzij zulks 
noodzakelijk is in het kader van deze Actie. Door deelname verklaart de Deelnemer zich akkoord met 
de opname van de persoonsgegevens in een automatisch gegevensbestand. De Deelnemer heeft 
steeds het recht om op verzoek kosteloos zijn gegevens in te zien, te wijzigen, bij te werken of te 
verwijderen. Voor meer informatie, zie de Privacy policy van Vasco Group via http://vasco.eu/nl-
be/privacy-policy 
Voor klachten of vragen kunt u terecht bij de klantendienst van Vasco Group, en dit via het 
contactformulier op de website www.vasco.eu, via het telefoonnummer +32 89 79 04 11 of via 
bovenstaande contactgegevens. 
Deze Actie en dit actiereglement is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht, alsook het recht 
van het land van de deelnemer voor zover en enkel in de mate dat hiervan niet kan worden afgeweken 
bij overeenkomst. Uitsluitend de rechtbanken van Tongeren, België, zijn bevoegd voor eventuele 
geschillen, tenzij het recht van het land van de deelnemer op dwingende wijze ook een andere 
rechtbank bevoegd acht.  


