PAUWELS VERANDA’S NV - ACTIE 6% btw GRATIS
Pauwels Veranda’s organiseert een speciale actie voor haar toekomstige klanten. Bij aankoop
van een veranda tussen zaterdag 28 maart en donderdag 30 april 2020, krijg je 6% btw gratis.

1. DUUR VAN DE ACTIE
De actie ‘6% btw gratis bij aankoop van een
veranda’ loopt tussen zaterdag 28 maart en
donderdag 30 april 2020.
2. DEELNAMEVOORWAARDEN
Elke geïnteresseerde die tussen zaterdag 28 maart
en donderdag 30 april 2020, een veranda aankoopt
in het kader van een bouw- of renovatieproject
krijgt 6% btw gratis.
Hiervoor dient de geïnteresseerde eerst een
offerte aan te vragen. Indien hij of zij wil profiteren
van de speciale actie ‘6% btw gratis’, dient deze
offerte voor akkoord ondertekend te worden in de
welbepaalde periode die loopt vanaf 28 maart tot
en met 30 april 2020.
3. ANNULATIE
Als de koper, om welke redenen ook, afziet van de
aankoop, heeft hij geen recht op enige vergoeding.
Indien Pauwels Veranda’s geen veranda kan
aanbieden die volledig beantwoordt aan de eisen
en verwachtingen van de koper of indien Pauwels
Veranda’s geen getekende offerte ontvangt van de
klant in de welbepaalde periode, vervalt de actie
van 6% btw gratis bij aankoop van een veranda.
Als de geïnteresseerde of potentiële koper op geen
enkele manier reageert op de offerte van Pauwels
Veranda’s, kan hij onder geen enkel beding
aanspraak maken op 6% btw gratis of enige
andere voordelen of kortingen.

4. B
 ESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
Alle persoonsgegevens die Pauwels Veranda’s
nodig heeft om een offerte op maat te maken,
worden veilig opgeslagen. Het spreekt voor zich
dat alle persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk
zullen worden behandeld. Er wordt nauwkeurig
toegezien op bescherming van de privacy, zoals
voorzien door de wet. Pauwels Veranda’s zal de
gegevens dan ook nooit doorverkopen aan derden.
Persoonsgegevens die u invult op deze website
worden bewaard door Pauwels Veranda’s. Ze
dienen enkel om de door u gevraagde informatie
te verstrekken, de kwaliteit van onze diensten te
verbeteren en/of om u te informeren over nieuwe
trends, en worden niet doorgegeven aan derden
voor commerciële doeleinden. Overeenkomstig
de wet betreffende de verwerking van
persoonsgegevens heeft u het recht uw gegevens
te raadplegen en zo nodig te verbeteren. U kunt
hiervoor mailen naar info@pauwelsverandas.be.
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