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Deze actievoorwaarden gelden voor de actie ‘Geld terug bij verduurzaming’, die a.s.r. hypotheken in samenwerking met
Essent organiseert. Dit is een tijdelijke actie die loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
Alleen als u een hypotheek van a.s.r. hebt, kunt u meedoen aan deze actie. U moet er dan voor kiezen om uw huis te
verduurzamen via Essent.
Laat u energiebesparende maatregelen installeren via gemeenschappelijke webpagina essent.nl/asr, of via de link die
u via een bericht van a.s.r. hebt gekregen en hebt u hypotheek van a.s.r.? Dan krijgt u geld terug per geïnstalleerde
energiebesparende maatregel. Het gaat hierbij om de volgende energiebesparende maatregelen: zonnepanelen,
isolatie, warmtepomp, CV-ketel *.
U krijgt de volgende bedragen terug bij installatie van:
- zonnepanelen – 150 euro
- isolatie – 75 euro
- warmtepomp – 50 euro
- CV-ketel * – 50 euro
U krijgt dit geld van a.s.r. op dezelfde rekening waarvan we de maandelijkse betaling voor uw hypotheek afschrijven.
Als u meerdere energiebesparende maatregelen laat installeren, dan krijgt u het totaalbedrag uitgekeerd.
U betaalt eerst de rekening voor de energiebesparende maatregelen zonder korting. Achteraf krijgt u de korting dus pas
terug. We maken dit geld over na het einde van de maand waarin u de rekening voor de energiebesparende maatregelen hebt betaald.
U krijgt alleen geld terug als u op de pagina essent.nl/asr de online huisscan invult, of als u direct op de link klikt vanuit
de mailing van a.s.r. Aan het einde van de online huisscan kunt u offertes aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Als u deze offertes voor zonnepanelen, isolatie, warmtepomp of CV-ketel accepteert, krijgt u geld terug.
Als u op een andere manier verduurzaamt via Essent, dan krijgt u geen geld terug.
a.s.r. kan deze actievoorwaarden aanpassen, deze actie aanpassen of stopzetten. In deze gevallen hebt u geen recht op
enige (schade)vergoeding.
Door deel te nemen aan deze actie accepteert u deze actievoorwaarden.

Let op: U kunt een CV-ketel alleen laten betalen met uw Verduurzamingshypotheek, als u de Verduurzamingshypotheek voor 2021
hebt afgesloten.
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