
Kortingsactie voor FrieslandCampina leden bij 

ReHeat Heetwatersystemen 

Meer dan ooit is het tijd bestaande boilersystemen te vervangen! 

Tot en met april hanteert ReHeat voor Friesland Campina leden 

een speciale korting bij de aanschaf van een AgriHeat 

Boerderijboiler of AgriHeat Elektroboiler, eventueel 

gecombineerd met zonnecollectoren. Iedere melkveehouder die 

lid is bij Friesland Campina krijgt na aanschaf 5% van de 

aanschafwaarde gecrediteerd, ongeacht het soort systeem.  

 
Doel van de samenwerking van de partijen is melkveehouders te 
stimuleren om energie te besparen door een efficiënt boilersysteem, 
eventueel in combinatie met zonnewarmte, om zo op een duurzame 
manier in de resterende warmtebehoefte te voorzien. De duurzame 
installatie zorgt voor een lager energieverbruik en lagere kosten 
waardoor de duurzame installatie binnen enkele jaren is 
terugverdiend.  
 
FrieslandCampina leden krijgen 5% korting op de catalogusprijs van het boilersysteem van ReHeat. Dit 
gaat om de AgriHeat Boerderijboiler (gas, elektrisch of hybride) met of zonder solar (ReSolar), exclusief 
montage en/of klein materiaal. Deze korting geldt tijdens de nieuwjaars-promotie in februari, maart en 
april 2021. ReHeat crediteert deze 5% van de cataloguswaarde rechtstreeks aan de melkveehouder, 
nadat het systeem gemonteerd en gefactureerd is. De melkveehouder dient daarvoor onderstaand 
formulier in te vullen en een aantal documenten aan te leveren.  
 

 

 
Benodigde gegevens melkveehouder: 
 
Bedrijfsnaam: ____________________________ Contactpersoon:  ____________________________ 
 
Adres:   ____________________________ PC/Woonplaats: ____________________________ 
 
E-mail:   ____________________________ Tel.nr.:   ____________________________ 
 
IBAN:   ____________________________ KVK-nr:   ____________________________ 
 
 
Benodigde gegevens installateur: 
 
Bedrijfsnaam: ____________________________ Contactpersoon:  ____________________________ 
 
Adres:   ____________________________ PC/Woonplaats: ____________________________ 
 
E-mail:   ____________________________ Tel.nr.:   ____________________________ 
 
IBAN:   ____________________________ KVK-nr:   ____________________________ 

 

Voor teruggave van de 5% gelden de volgende voorwaarden:  
* Er dient een factuur en betalingsbewijs meegestuurd te worden  

* De aanschaf van het systeem dient in de maanden februari, maart of april te 

geschieden, eerdere of latere factuurdata zullen niet worden behandeld 

* De aanvraag dient binnen twee maand na factuurdatum ingediend te worden 

* De aanvraag en documentatie kan gestuurd worden naar 

administratie@reheat.nl 


