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ACTIEVOORWAARDEN 
 
Deze actie loopt van 25/01/2021 tot en met 04/04/2021 en is enkel geldig voor nieuwe, particuliere klanten, 

bij plaatsing en installatie van een gastank door Primagaz, bij een minimaal verbruik van 2.000 liter per jaar, en 

met een leveringscontract van 9 jaar dat ingaat voor 01/06/2021. De nieuwe tank moet ten laatste op 

01/01/2022 geplaatst zijn. 

 

Als je kiest voor een bovengrondse tank, geniet je gratis installatie van de tank met ontspanner en 

drukbegrenzer, een gasleiding met een diameter van 12 mm en maximaal 5 meter lengte, en plaatsing en 

aansluiting van een kastje met tweedetrapsontspanner. Het graven van de sleuf van minimaal 60 cm diepte is 

niet inbegrepen. De eerste keuring van de buitenleiding en tank zijn inbegrepen. (1) 

 

Als je kiest voor een ondergrondse tank, geniet je een gratis ontspanner en drukbegrenzer, een gasleiding met 

een diameter van 12 mm en maximaal 5 meter lengte en de plaatsing en aansluiting van een kastje met 

tweedetrapsontspanner. De uitgraafwerken voor de ondergrondse tank en het graven van een greppel van 5 

meter lang en minimaal 60 cm diepte zijn inbegrepen. De eerste keuring van de buitenleiding en tank zijn 

inbegrepen. (2) 

 

(1) De installatie van extra meters is niet inbegrepen. 

(2) De uitgraafwerken en installatie van extra meters zijn niet inbegrepen. 

 

CONDITIONS D’ACTION 
 
Cette action se déroulera du 25/01/2021 au 04/04/2021 inclus. Elle ne s’adressera qu’aux nouveaux clients 

particuliers, en cas de placement et d’installation d’une citerne par Primagaz, moyennant l’achat annuel moyen 

de minimum 2 000 litres, et la signature d’un contrat de livraison de 9 ans avant le 01/06/2021. La nouvelle 

citerne doit avoir été placée au plus tard le 01/01/2022. 

 

Si vous optez pour une citerne aérienne, vous bénéficierez d’un placement gratuit de la citerne avec 

détendeur et limiteur de pression, d’une conduite de gaz d’un diamètre de 12 mm et de maximum 5 

mètres, et du placement et raccordement d’un boîtier avec détendeur de deuxième détente. Le 

creusement d’une tranchée de minimum 60 cm de profondeur n’est pas compris. Le premier contrôle de la 

conduite extérieure et de la citerne est inclus. (1) 

 

Si vous optez pour une citerne enterrée, vous bénéficierez d’un détendeur et d’un limiteur de pression gratuits, 

d’une conduite de gaz d’un diamètre de 12 mm et de maximum 5 mètres et du placement et raccordement d’un 

boîtier avec détendeur de deuxième détente. Les travaux d’excavation pour la citerne enterrée et le creusement 

de la tranchée de 5 mètres de longueur et minimum 60 cm de profondeur sont inclus. Le premier contrôle de la 

conduite extérieure et de la citerne est inclus. (2) 

 

(1) L’installation des mètres additionnels n’est pas incluse. 

(2) L’excavation et l’installation des mètres additionnels ne sont pas incluses. 


