
 
 

 

Actievoorwaarden Friesland Solar Vriendenkorting 

Samen profiteren van de zon, het kan bij Friesland Solar. 
Ben jij tevreden klant en gun je ook jouw familie, vrienden en bekenden ook een goed werkend 
zonnestroomsysteem? 
 
Dan kan je ze vanaf nu aanmelden via www.frieslandsolar.nl/vriendenkorting voor een vrijblijvend adviesgesprek, 
gaan zij met ons in zee? Dan ontvang jij als “promotor” een bedrag van €100,- op jouw bankrekening. Wij noemen 
dit dé Vriendenkorting. 
 

Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

1. De promotor is reeds klant bij Friesland Solar of heeft akkoord gegeven voor het installeren van een 

zonnestroomsysteem. 

2. Een promotor ontvangt een beloning per nieuw aangebrachte klant. Hier zit geen maximum aan. 

3. De aangemelde persoon mag op dat moment nog geen klant zijn van Friesland Solar. 

4. Als de aangemelde persoon klant wordt ontvangt de “promotor” een vergoeding van €100,- 

5. De vergoeding wordt uitbetaald nadat de zonnepanelen op het dak van alle betrokkenen zijn geïnstalleerd.  

6. De vergoeding wordt uitbetaald aan het einde van de kalendermaand. 

7. De vergoeding geldt uitsluitend wanneer deze via de Friesland Solar vriendenkorting is aangebracht. 

8. Promotor en de aangemelde persoon kunnen niet meerdere keren gebruik maken van deze actie onder 

hetzelfde adres. 

9. De aangemelde persoon moet een natuurlijk persoon zijn. Het kan geen bedrijf zijn. 

10. Bij fraude met het aanbrengen en/of aanmelden is Friesland Solar gerechtigd de beloning(en) terug te 

vorderen. 

11. Friesland Solar draagt geen verantwoordelijkheid over de uitingen van de promotor over Friesland Solar en 

deze actie. 

12. Friesland Solar is op ieder moment gerechtigd de looptijd en de invulling van de actie te veranderen en/of de 

actie stop te zetten. 

13. Friesland Solar draagt geen verantwoordelijkheid over eventuele toestemming van de aangemelde persoon 

om door de promotor, in welke vorm dan ook, uitgenodigd te worden voor de vriendenactie.  

14. De vriendenkorting van Friesland Solar is geldig in combinatie met andere acties. 

 

http://www.frieslandsolar.nl/vriendenkorting

