ACTIEVOORWAARDEN
VOOR WIE?

De actie geldt voor medewerkers van de Volksbank N.V. als je een BLG Wonen -, RegioBank
of SNS hypotheek hebt en tijdens de actieperiode het energielabel van je huis registreert.



Deze actie geldt niet als je een hypotheek hebt afgesloten bij een andere hypotheekaanbieder.
Deze actie is niet bestemd voor externe collega’s, bijvoorbeeld collega’s die werken via een uitzendbureau.

WANNEER?

Deze actie is geldig van 8 tot en met 31 december 2017.
ACTIE IN HET KORT

Speciaal voor medewerkers van de Volksbank: Heb je een BLG Wonen -, RegioBank of SNS
hypotheek en laat je in de actieperiode het voorlopige energielabel van je huis registreren door
een deskundige van Energielabelkoopwoningen? Dan betalen wij de registratiekosten. En krijg
je een e-mail van Slimwoner met een kortingscode ter waarde van € 25. Deze kortingscode
kun je alleen gebruiken in de webshop van Slimwoner. Als je meedoet ga je automatisch
akkoord met deze actievoorwaarden.
Medewerkers staan zo stil bij mogelijkheden om hun huis energiezuiniger te maken, om zo
een gunstiger energielabel te krijgen. Met een groen label bespaart men maandelijks
energiekosten. En huizen met een gunstig energielabel brengen bij verkoop meer op en
worden sneller verkocht dan woningen met een lager label.
ZO DOE JE MEE EN MAAK JE JE ENERGIELABEL DEFINITIEF

Het aanvragen van een definitief energielabel doe je helemaal via internet. Heb je je huis
energiezuiniger gemaakt? Dan heb je papieren of foto’s nodig om dit te bewijzen.








Ga naar energielabelvoorwoningen.nl om je energielabel te registeren en log in met je
DigiD bij de knop ‘Mijn energielabel aanvragen voor particulieren’.
Controleer je gegevens. Heb je je huis energiezuiniger gemaakt? Upload dan
documenten of foto’s als bewijs hiervan.
Laat je documenten controleren door een deskundige. Daarvoor werken we samen met
Energielabelkoopwoningen. Schrijf energielabelkoopwoningen aan elkaar in de
zoekbalk om Energielabelkoopwoningen te kiezen. Dan vergoeden we de kosten voor
het registeren van je label. Kies bij betaalwijze voor ‘betaling per factuur’. Alleen dan
kunnen we de registratiekosten van je energielabel vergoeden.
De deskundige van Energielabelkoopwoningen controleert je aanvraag. Na akkoord
krijg je in een e-mail van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland je definitieve
energielabel.
Begin januari krijg je de e-mail van Slimwoner met een kortingscode waarmee je voor
€ 25 kunt shoppen in de webshop van slimwoner.nl.

HEB JE AL EEN DEFINITIEF ENERGIELABEL?

Ga dan naar slimwoner.nl/energielabeldevolksbank en vul je gegevens in. Je krijgt dan begin
januari een klein cadeautje waarmee je nog warmer woont.

GOED OM TE WETEN









Je kunt de kortingscode van € 25 alleen in de webshop van Slimwoner gebruiken. Je
kunt ’m niet inruilen voor het geldbedrag.
De Volksbank is niet aansprakelijk voor de diensten en producten van Slimwoner, voor
netwerk- of computerstoringen of voor andere storingen waardoor je misschien niet
aan deze actie zou kunnen meedoen.
Als je met deze actie meedoet, ga je ermee akkoord dat de deskundige jouw emailadres doorgeeft aan Slimwoner, om jou de e-mail met de kortingscode te kunnen
sturen.
Op de dienstverlening van Slimwoner zijn hun algemene voorwaarden van toepassing.
De Volksbank N.V. kan de voorwaarden van deze actie altijd veranderen of de actie
eerder stoppen. Dan word je hierover geïnformeerd op iD.
De Volksbank N.V. is niet aansprakelijk voor de diensten en producten van Slimwoner.

WAT MOET JE DOEN ALS JE EEN VRAAG OF KLACHT HEBT?

Heb je een vraag of klacht over de webshop van Slimwoner? Bel dan: 045 - 562 27 22 of
stuur een e-mail. Bellen kan van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 - 17.00 uur.
WIE DOET WAT?





Deze actie is een initiatief van de Volksbank N.V.
De Volksbank N.V. neemt de registratiekosten van je energielabel voor haar rekening.
Normaal gesproken kost dit tussen de € 5 en € 25.
Slimwoner stuurt na goedkeuring van de deskundige de e-mail met de kortingscode.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stuurt je een e-mail met het
definitieve energielabel.

