
BEPALINGEN AANBOD TOT TERUGBETALING IN VOUCHERS VAN PENTAIR“Tijdens de actiemaanden” die 

Pentair (hierna het Organiserend Bedrijf) van 15 april tot en met 16 juli 2022 organiseert, kunt u wanneer 

u een factuur voorlegt en afhankelijk van het gekochte product een terugbetaling van €40 tot €200 

ontvangen in de vorm van een voucher. Die kunt u tot 15 oktober inwisselen in het verkooppunt waar u 

uw aankoop gedaan hebt (dient in één keer gebruikt worden). Eén product per categorie toegestaan en 

slechts één restitutieaanvraag. Categorieën: robotstofzuigers (Prowler), elementfilters (Clean and Clear 

Plus), pompen met variabele snelheid, waterbehandeling (Soleo), warmtepompen (InverTemp) en 

automatisering (Intellipool en Maestro). 

Dit aanbod is beperkt tot de deelnemende verkooppunten. 

OM VAN HET AANBOD GEBRUIK TE MAKEN:  

1 -  KOOP een zwembaduitrusting van Pentair of Sta-Rite in een deelnemend verkooppunt, van 

15/04/2022 tot en met 16/07/2022. Op de tabel op de rugzijde ziet u de referenties die voor deze actie in 

aanmerking komen.  

2 -  GA voor 31/07/2022 naar pentairpooleurope.com/promo om uw terugbetaling in de vorm van een 

voucher aan te vragen. Voer daarbij alle gevraagde informatie in.  

3 -  UPLOAD DE FOTO OF DE SCAN VAN DE ORIGINELE AANKOOPFACTUUR. Die moet de aankoopdatum, 

het gekochte product en de firmanaam van het verkooppunt vermel-den.  

4 -UPLOAD EEN FOTO VAN DE UITGEKNIPTE STREEPJESCODEvan uw product en vermeld de aankoopprijs. 

Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, ontvangt de Deelnemer na 3 à 4 weken zijn voucher. De 

termijn van 3 à 4 weken is indicatief. De voucher is geldig tot 15 oktober 2022 en kan alleen in het 

verkooppunt gebruikt worden waar u de aankoop verricht hebt. Elke andere vorm van terugbetaling is 

uitgesloten. 

We raden alle Deelnemers aan om de oorspronkelijk aankoopbewijzen te bewaren. Die docu-menten 

kunnen later opgevraagd worden. 

 

De kosten om aan dit Aanbod deel te nemen, worden niet terugbetaald.  Het aanbod staat open voor 

particuliere en (op de datum van de deelname)  volwassen klanten die in Europees Frankrijk (Corsica 

inbegrepen) wonen en is alleen geldig in de deelnemende verkooppunten in Europees Frankrijk (Corsica 

inbegrepen), België, Duitsland en Nederland. Personeelsleden van het Organiserend Bedrijf en hun gezin, 

zwembadprofessionals en ieder-een die direct of indirect aan het ontwerp, de organisatie en/of het 

beheer van het Aanbod meegewerkt heeft, komen niet voor het Aanbod in aanmerking.  

 

Aanbod  beperkt  tot  één  enkele  deelname  per  productcategorie  en  per  gezin  (zelfde  naam  en/of 

zelfde adres). Aankopen kunnen afzonderlijk worden gedaan, maar er dient één aanvraag te worden 

gedaan. 

 



Om deel  te nemen, moet de Deelnemer over een internettoegang of -verbinding en over een geldig e-

mailadres beschikken. Deelnemen aan het Aanbod kan alleen via het internet op de site 

pentairpooleurope.com/promo. Deelnemen op papier of in gelijk welke andere vorm is uitgesloten.  

Deelnemen aan het Aanbod impliceert de volledige aanvaarding van het reglement. 

Bij vragen of klachten mag u niet aarzelen om met ons contact op te nemen op 

service.consommateur@take-off.fr. Daarbij preciseert u het nummer van het aanbod in het onderwerp 

van uw mail (2908). Klachten moeten voor 31/08/2022 om middernacht (uurzone van Parijs) onder de 

aandacht van het Organiserend Bedrijf gebracht worden. Na die datum wordt de promotieactie definitief 

afgesloten. 

De  gegevens  van  de  Deelnemers  kunnen  verzameld  en  elektronisch  verwerkt  worden.  De  verzamelde 

persoonlijke gegevens worden elektronisch verwerkt door het bedrijf Take Off, dat daarvoor door het 

Organiserend Bedrijf aangesteld is en dat voor de verwerking ervan verantwoordelijk is. Die verwerking 

gebeurt uitsluitend in Frankrijk. De verzamelde gegevens zijn noodzakelijk voor de verwerking en worden 

nadat de actie afgesloten is, gedurende een jaar bewaard. Ze zijn uitsluitend bestemd voor het 

Organiserend Bedrijf in het raam van dit Aanbod  en  zullen  niet  voor  andere  doeleinden  worden  

gebruikt.  Indien  u  akkoord  bent  ge-gaan om commerciële informatie van het Organiserend Bedrijf te 

ontvangen, worden die gegevens aan de marketingafdeling doorgegeven. Het Organiserend Bedrijf 

garandeert dat het de persoonlijke gegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving zal 

verwerken, meer bepaald wat betreft de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens in kwestie.  

In overeenstemming met de wet ‘Informatica en vrijheden’ van 6 januari 1978 en die in 2004 gewijzigd 

werd, en met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u het recht om toegang tot 

de gegevens die u aanbelangen, te verkrijgen, om die op te vragen, om die te wijzigen, om die te wissen 

en om de verwerking ervan te beperken. U heeft ook het recht om zich wegens een geldige reden tegen 

het gebruik ervan te verzetten, om uw gegevens over te dragen, om een klacht bij het CNL in te dienen 

en om te bepalen wat met uw persoonlijke gegevens na uw overlijden moet gebeuren. Daarvoor wendt u 

zich tot dpo@take-off.fr. Het volledige reglement kunt u op de website pentairpooleurope.com/promo 

terugvinden. 

 

DE ACTIE- MAANDEN!  

Bij aankoop, in de periode van 15 april tot 16 juli 2022, van een product dat in de lijst hiernaast vermeld 

is, schenkt Pentair u tot €200 in de vorm van een voucher die u tot 15 oktober kunt inwisselen in het 

verkooppunt waar u uw aankoop verricht heeft.  

 

- €40 bij aankoop van een zwembadrobot Prowler P10 of P20  

De wendbare zwembadrobot die zich als een vis in het water voelt.  

• Licht en ergonomisch/Methodisch en doeltreffend/Eenvoudig te onderhouden  

 



- €40 bij aankoop van een fil- ter Clean & Clear Plus  

De filter met 4 elementen voor een zorgeloze filtratie.  

• Bijzonder doeltreffende filtratie/Tot een minimum beperkt onderhoud/Duurzaam en betrouwbaar 

ontwerp  

 

- €40-100 bij aankoop van een oplossing Soleo of Soleo VS  

Het intelligente antwoord voor een waterbehandeling in alle stilte.  

• Gemoedsrust/Optimalefiltratie/De oplossingen kunnen in de toekomst aangepast worden  

 

- €100 bij aankoop van een pomp met variabele snelheid VS2  

Geniet van helder water, met een superieure filtratiekwali- teit, ongeacht de omstandig- heden.  

• Tot 80% energiebesparing/Bijzonder geruisloos/Eenvoudig onderhoud  

 

- €120 bij aankoop van een warmte- pomp Invertemp  

De doeltreffendheid van een 100% Full Inverter warmtepomp.  

• Optimale prestaties/Gegarandeerd laag geluidsniveau/Gegarandeerd zwemcomfort  

 

- €150 bij aankoop van een pomp Intelliflo VSF met constant debiet  

De pomp met variabele snelheid Intel- liflo VSF detecteert drukverliezen en past automatisch haar 

vermogen aan om een constant filtratiedebiet en een optimale filtratie in stand te houden.  

• Intelligent 

• Uiterst geruisloze werking • Energiebesparing tot 90%  

 

- €100-200 bij aankoop van een system Maestro of Intellipool  

Geconnecteerde automatiseringssys- temen die de volledige uitrusting van uw zwembad regelen en u in 

real time informeren.  

• Gemoedsrust/Bediening van op afstand/De systemen kunnen in de toekomst  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


