
Bedankt voor uw bestelling. In deze voorwaarden leest u de 
afspraken die we met elkaar maken over bestellingen via 
onze webshop. Lees ze goed door, want ze zijn belangrijk. Zo 
zorgen we samen voor een veilig en correct gebruik en het 
maximale gebruikersplezier van onze producten.  

Cvketelvoordeel.nl is een activiteit van de Feenstra groep. 
Feenstra zorgt al sinds 1947 voor prettig wonen en werken. 
Met onze techniek en kennis maken we uw directe omgeving 
comfortabeler, gezond, veilig en energiezuinig. Met meer dan 
1.500 medewerkers beheren, verzorgen en  onderhouden we 
meer dan 800.000 Nederlandse huishoudens.
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A. Algemene afspraken

1. Wat bedoelen wij met…?
Algemene voorwaarden: dit is het document dat u nu leest.  
Hierin staan A. Algemene afspraken, B. Betaalregels en  
C. Productregels.  
Overeenkomst: dit is het totaal van afspraken over het  
product. De overeenkomst bestaat uit de Opdrachtbevestiging 
of de door u getekende of aanvaarde offerte en de Algemene 
voorwaarden. 
Opdrachtbevestiging of offerte: dit is het document waarop 
staat wat wij met elkaar hebben afgesproken over het product. 
Ook staan hierop uw gegevens vermeld. 
U: de persoon of organisatie, waarmee CVketelvoordeel.nl de 
Overeenkomst is aangegaan. 
We/Wij/Ons: CVketelvoordeel.nl.   

2. Wie zijn wij?
Wij zijn CVketelvoordeel.nl. CVketelvoordeel.nl is een activiteit 
van Feenstra Verwarming B.V. die is gevestigd in Lelystad en 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 
39022746  Steenstraat 1, 8211AG Lelystad

3. Welke regels gelden er?
•  De afspraken die in de Opdrachtbevestiging of offerte staan.
• De afspraken die in deze Algemene voorwaarden staan.
•  Alle afspraken samen vormen de Overeenkomst. Op de  

Overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
De rechten en plichten uit deze Overeenkomst mogen wij  
overdragen aan een ander bedrijf als wij ervoor zorgen dat  
dit bedrijf de afspraken uit deze Overeenkomst nakomt.  
U geeft ons daartoe bij voorbaat toestemming.

4. Waarvoor zijn wij aansprakelijk?
•  Producten leveren wij goed en volgens de wettelijke regels en 

geldende voorschriften. 

•  Veroorzaken wij schade aan uw spullen? En zijn wij daarvoor 
aansprakelijk? Dan zullen wij de schade vergoeden.

•  Wij vergoeden geen immateriële schade of schade die het 
gevolg is van de schade aan goederen, zoals bedrijfsschade 
(verlies van winst of inkomsten).   

•  Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door het installeren 
van de door u bestelde producten. Ook zijn wij niet  
aansprakelijk voor schade door het onjuist gebruiken van de 
door u bestelde producten. 

5. Wat kunt u doen als u een klacht hebt?
Af en toe gaat er iets mis met een bestelling of maken wij 
gewoon een fout. Dat is vervelend, vooral voor u. Heeft u 
daarover een klacht? Laat het ons dan snel weten. We zullen 
ons uiterste best doen om het weer goed te maken. Komt u er 
met onze medewerker niet uit? Dan kunt u de klacht indienen 
bij onze directie. Bent u daarna niet tevreden over onze   
oplossing? Mail ons op klachten@cvketelvoordeel.nl of kijk op 
onze website www.cvketelvoordeel.nl/klachten. Is uw klacht 
nog niet in behandeling? Dan kunt u ook gebruik maken van de 
Europese klachtenprocedure. Zie hiervoor: ec.europa.eu/odr

6. Hoe gaan we om met persoonlijke gegevens? 
Als u een Overeenkomst met ons aangaat of een offerte 
opvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens 
worden gebruikt voor het beoordelen van de aanvraag, het  
uitvoeren van de Overeenkomst, analyses, risicobeheer en voor 
marketingdoeleinden. Hierbij houden wij ons aan de wettelijke 
regels, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Als u geen prijs stelt op informatie over onze producten 
en diensten, kunt u dit aan ons laten weten via  
www.cvketelvoordeel.nl of telefonisch +31 (0)88 6660 666. 
Wilt u weten hoe CVketelvoordeel met uw persoonsgegevens 
omgaat, lees dan ons privacy statement op  
https://cvketelvoordeel.nl/privacy

7.  Welke regels zijn er voor het bestellen en annuleren via de 
Webshop?

Voor producten die u via onze webshop bestelt gelden de 
volgende regels.
•  Zodra u een product heeft besteld en betaald sturen wij een 

Opdrachtbevestiging naar het door u opgegeven e-mailadres.
•  De bestelde producten leveren wij zo snel mogelijk en  

uiterlijk binnen 15 dagen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan 
nemen wij contact met u op.

•  Wij dragen het risico van beschadiging en/of vermissing van 
bestelde producten tot het moment dat de producten bij u 
zijn afgeleverd.

•  U mag de bestelling binnen 14 dagen na aflevering annuleren 
(bedenktijd). Hierbij gelden de volgende regels:

 -  U geeft via de website CVketelvoordeel.nl/product  
retourneren door dat u de bestelling annuleert;

 -  U stuurt het product in de originele verpakking naar het 
door ons opgegeven retouradres. U betaalt zelf de kosten 
voor het terugsturen.  

 -  Het annuleren van de bestelling is alleen mogelijk binnen 
bedenktijd van 14 dagen en indien u het product nog niet 
heeft gebruikt of heeft beschadigd. 

 -  Heeft u de regels voor het annuleren opgevolgd? En hebben 
wij het product terugontvangen? Dan ontvangt u van ons 
binnen 14 dagen uw betaling terug.   

B: Regels voor betaling 

Welke regels zijn er voor de betaling?
•  U betaalt het product dat u bestelt vooraf via de online 

betaalmogelijkheid.
•  Zodra de betaling door ons is geaccepteerd zorgen wij zo snel 

mogelijk voor het toesturen van het door u bestelde product.  
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C. Productregels

1. Wat bedoelen wij met..?
•  Product: dit is het door u bestelde product dat omschreven 

staat op de Opdrachtbevestiging.
•  Fabrieksfout: dit is een fout in de constructie van het  

product.
•  Fabrieksgarantie: dit is het recht op reparatie of vervanging 

als het product door een Fabrieksfout stuk gaat. 

2. Wat verwachten wij van u? 
•  Dat u de Overeenkomst goed doorleest en zich hieraan 

houdt. 
•  Dat u de aanwijzingen voor het gebruik van ons en van de 

fabrikant opvolgt. 
• Dat u het product gebruikt waarvoor het is bedoeld.
•  Dat als u het product wilt retourneren u onze aanwijzingen 

hiervoor opvolgt. 
•  Dat u gebreken zo spoedig mogelijk aan ons doorgeeft. Dit is 

ook voor uw eigen veiligheid. 

3. Waaruit bestaan de goederen en/of diensten?
Ia. U krijgt garantie op het product
•  U krijgt de fabrieksgarantie die hoort bij het door u bestelde 

product. Informatie hierover vindt in de documentatie van 
het door u bestelde product. 

•  Als het product bij aflevering zichtbare gebreken heeft, moet 
u dit direct aan ons doorgeven. 

•  Wilt u gebruik maken van de fabrieksgarantie? Dan moet u 
dit aanvragen via de installateur die het product bij u heeft 
geïnstalleerd.  

•  Heeft u het product zelf geïnstalleerd? En wilt u gebruik  
maken van de fabrieksgarantie? Dan mag u ook ons  
inschakelen om contact op te nemen met de fabrikant. Het is 
mogelijk dat de fabrikant het probleem alleen kan oplossen 
door een monteur te sturen. De extra kosten daarvoor moet 
u zelf betalen. 

•  De garantie beperkt zich tot fabrieksfouten. Dus geen  
storingen veroorzaakt door normale slijtage van onderdelen 
of verkeerde installatie of onjuist gebruik.

Ib. Wat valt niet onder de garantie?
•  Als het product niet volgens de voorschriften is geïnstalleerd 

of is gebruikt. 
•  Als defecten niet onmiddellijk na ontdekking aan ons zijn 

doorgegeven. 
•  Als de oorzaak van het defect of de storing niet in de  

geleverde apparatuur zelf ligt maar een externe oorzaak 
heeft, zoals verkeerde installatie, problemen met de  
gekoppelde apparatuur en of de verbinding met  
internetproviders, routers en dergelijke.   

  
4. Bijzonderheden
•  Maakt het systeem gebruik van een softwareapplicatie of een 

App en is deze geleverd door de fabrikant van de apparatuur? 
Dan is die fabrikant verantwoordelijk voor nieuwe updates, 
het functioneren, de veiligheid en beschikbaarheid van de 
cloud, software en de app. Ook is deze fabrikant  
verantwoordelijk voor de bescherming van uw privé  
gegevens zoals beschreven in de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG)

• Deze voorwaarden gelden vanaf augustus 2018.
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