
Actievoorwaarden  
 

Actie - Deco Lommel bestaat 5 jaar. Wij betalen uw BTW 6% terug. (*) 
 

(*) Actie onder voorwaarden zoals hierna bepaald.  
 

  Voor contracten van 19 juni 2021 t.e.m. 28 augustus 2021. 
 
Wat houdt deze actie in. 
 

- Bij ondertekenen van de order tussen 19 juni 2021 en 28 augustus 2021 wordt de 6% BTW als korting verrekend.  
Offerte dient tussen deze twee datums door klant ondertekend te zijn. 

- De definitieve opmeting moet gebeuren voor 13 november 2021. 
De opmeting dient voor deze datum te gebeuren om ons tijd te gunnen voor verwerking intern. 

- De definitieve opdracht bevestiging dient getekend te zijn tussen 19 juni 2021 en 27 november 2021. 
OB getekend voor 27/11 geeft ons 2 weken ruimte tussen opmeting en afsluiten actie. 

- De definitieve bestelling van de elementen dient voor 17 december 2021 bij Profel binnen te zijn.  
Deze einddatum geeft ons 3 weken ruimte om de bestelling te plaatsen bij Profel. 

 
De genoemde datums kunnen onder geen enkel beding verlengd worden, zelfs niet in geval van overmacht. 

 
Wie krijgt deze actie. 
 

- Alle particulieren klanten waarvan het werfadres gelegen is in België.  
- Enkel voor renovatie en nieuwbouw waarop het tarief van 6 % BTW van toepassing is . 
- Niet cumuleer baar met andere acties of kortingen. Wel met de 3% korting contante betaling. 
- Ook voor reeds eerder uitgebrachte offertes. 
- Registratie order volgens voorgeschreven procedure.  

 

Specificering voorwaarden. 
 

Nieuwbouw aan BTW-tarief 6% 
 

- Nieuwbouwkorting 5% blijft van toepassing. 
- BTW  6% van toepassing aantoonbaar door BTW attest. 

Indien blijkt dat de 6% BTW niet van toepassing kan/mag zijn vervalt de actie volledig. 
 

Renovatie 
 

- Definitieve opdrachten getekend vòòr 19 juni 2021 kunnen niet in de actie opgenomen worden. 
- Opdrachten getekend na 19 juni 2021 worden wel opgenomen in de actie. Ook al dateert de offerte van een 

eerdere datum. 

 
Wie of wat is uitgesloten voor deze actie. 
 

- Orders welke geen ramen of deuren bevatten. Bv. Alleen poort, rolluiken, glas, enz.  
- Orders die reeds in een andere actie geregistreerd zijn. b.v. Profel Batibouw actie. 
- Werven in het buitenland. 
- Nieuwbouw 21% BTW. 
- Doorverkoop aan derden. 
- Zelf plaatsers. 
- Nadiensten en service. 
- Alles wat 21% BTW vereist. 
- Indien blijkt dat er op fraudeleuze wijze is gehandeld om aan de actie deel te nemen. 

 
 

Deco heeft het recht de actie stop te zetten voor einddatum. Reeds afgesloten contracten blijven de 

actievoorwaarden genieten. 
 

 

Door deelname verklaart de klant zich akkoord met de actievoorwaarden 


