Actievoorwaarden
Nieuwe particuliere klanten die tussen 01/09/2022 en 15/12/2022 een aankoopovereenkomst bij Primagaz
onderschrijven voor de plaatsing van een nieuwe tankinstallatie met uiterlijke plaatsingsdatum op
01/06/2023 én voor de levering van gas met een duur van negen jaar, hebben, naast een gratis installatie van
de tank, recht op een bijkomend voordeel in de vorm van een kosteloze levering van 375 liter propaangas.
Deze hoeveelheid stemt overeen met het verbruik van een gemiddelde particuliere klant bij Primagaz tijdens
een periode van drie maanden. Het voordeel wordt afgerekend aan de voorwaarden die gelden onder de
nieuwe leveringsovereenkomst in de vorm van een korting die onmiddellijk in mindering zal worden gebracht
op de prijs van de eerste gaslevering.
Deze actie geldt enkel voor de eerste 650 nieuwe particuliere klanten die tussen 01/09/2022 en 15/12/2022
intekenen op deze actie aan de zonet omschreven voorwaarden. Nieuwe particuliere klanten kunnen op deze
actie intekenen door contact op te nemen met één van onze gasadviseurs.
Dit aanbod is niet geldig:
• in het geval van een beperkt geschat verbruik van <1.500 liter per jaar
• voor woningen die aangesloten zijn op het aardgasnetwerk
• voor installatie van een centrale propaangastank waaraan meerdere tellers zijn gekoppeld

De gratis installatie van de tank houdt in dat:
•

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.
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