
Algemene voorwaarden Vriendenactie

Hoe werkt de Vriendenactie?

Jij laat de contactgegevens van je vriend achter op Soly.nl/vriend. Wij nemen daarna contact met hem of 
haar op. Zodra je vriend klant wordt en de zonnepanelen op zijn of haar dak liggen, ontvang jij binnen tien 
dagen het bedrag op je bankrekening. De korting van je vriend wordt direct in zijn of haar offerte verrekend. 
Aangedragen vrienden dienen nog niet eerder contact te hebben gehad met Soly.

Wanneer is iemand klant?

Iemand is bij ons klant als de zonnepanelen op het dak zijn geïnstalleerd en de (eerste) betaling binnen is. 
Voor al onze klanten gelden de reguliere algemene voorwaarden.

Wie mag een klant opgeven?

Je mag alleen deelnemen aan deze actie als je klant bent van Soly en handelt uit persoonlijke naam. 
Commerciële en bedrijfsmatige deelacties worden uitgesloten van deelname. Iedere persoon die je 
aandraagt is een persoonlijke connectie en is er mee akkoord dat jij zijn of haar gegevens achterlaat.

Meerdere aanmeldingen per vriend

Als een van je vrienden door meerdere mensen wordt aangedragen, dan krijgt alleen de eerste aandrager 
het geld. Een nieuwe klant kan dus maar door één persoon geldig aangedragen worden. Soly houdt de 
administratie hiervan bij.

Aanpassen van de voorwaarden

Soly mag de voorwaarden rond deze actie op elk moment aanpassen. Hierover hoeven we niet te 
communiceren. We hebben het recht om vergoedingen in te trekken als we vermoeden dat er sprake  
is van fraude of als deelacties niet in lijn zijn met de algemene voorwaarden van Soly en de voorwaarden 
van de Vriendenactie.

Vragen?

Heb je vragen over de voorwaarden of over de vriendenactie? Stel ze gerust! Neem contact met ons  
op via 085-4017000 (lokaal tarief) of mail naar klantenservice@soly.nl
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