
Deze actie is een initiatief van DEC-Oisterwijk en gemeente Oisterwijk in het kader van de landelijke Regeling 

Reductie Energie (RRE) en wordt uitgevoerd door Stichting Oisterwijk Duurzaam. 

Actievoorwaarden “Mijn energierekening snel omlaag”  

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op de uitgegeven waardebonnen door Stichting 

Oisterwijk Duurzaam behorende bij de actie ‘Mijn energierekening snel omlaag”  

De actie heeft geen commercieel doel, maar dient een publiek belang, namelijk het verminderen van 

de CO2-uitstoot. Hierdoor wordt  de verdere opwarming van de aarde tegengegaan. 

 De waardebon kan alleen gebruikt worden in de winkels van de bouwmarkten Karwei en 
Praxis in Oisterwijk. 

 De waardebon kan uitsluitend gebruikt worden voor aanschaf van duurzame 
producten/materialen, volgens de lijst van kleine energiebesparende maatregelen (zie 
www.dec-oisterwijk/energieloket.nl) 

 De korting, die met de waardebon wordt verkregen, wordt in mindering gebracht op het 
aankoopbedrag op het moment van volledige betaling.  

 De waardebon is geldig gedurende de op de waardebon vermelde periode. 

 Aan het niet kunnen gebruiken van de waardebon kunnen geen rechten worden ontleend.  
Daarnaast kan een waardebon niet achteraf of met terugwerkende kracht gebruikt worden 
(ná aankoop van een of meer artikelen). 

 De waardebon kan maar één keer worden gebruikt en moet in één keer worden besteed. Een 
eventueel restant komt te vervallen. 

 De waardebon kan niet worden ingewisseld voor contant geld.  

 Bij het niet aanwezig zijn bij één of meerder duurzame artikelen bij Karwei en/of Praxis, 
waarvoor de waardebon gebruikt kan worden, is er geen recht op compensatie. 

 Bij gebruik van de waardebon zijn alleen originele en onbeschadigde waardebonnen geldig; 
iedere verandering maakt de waardebon ongeldig. 

 Bij het retourneren van de aankoop/aankopen waarbij de waardebon is gebruikt, kan het 

aankoopbedrag niet teruggestort worden. Wel kan het tegoedbedrag besteed worden aan 

nieuwe/andere duurzame producten/materialen volgen de aangegeven lijst, mits de 

actieperiode nog loopt. 

 

 Dupliceren van de waardebon of het verspreiden van het waardebonnummer of andere 
gegevens van de waardebon is verboden. 

 Bij vermoeden van misbruik of frauduleus handelen met de waardebonnen, zijn Stichting 
Oisterwijk  en/of Praxis en Karwei gerechtigd de waardebonnen ongeldig te verklaren en het 
eventueel verkregen waardebonvoordeel te verrekenen met respectievelijk terug te 
vorderen van de klant. 

 

 Er wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor verlies en/of diefstal van de verkregen 
waardebonnen. Er kan dan ook geen nieuwe waardebon verkregen worden. 

 
 
Slotbepaling 
De Stichting Oisterwijk Duurzaam is te allen tijde gerechtigd om de actie tussentijds te  beëindigen. 
Indien enige bepaling uit deze actievoorwaarden nietig, ongeldig, niet afdwingbaar of onwettig wordt 
bevonden, blijven de overige bepalingen van de actievoorwaarden onverminderd van kracht. 
Op deze algemene couponvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 
 
Datum 1 oktober 2020. 
 


