
        

 

In het tv-programma “Ondernemerslounge” zijn een aantal acties en aanbiedingen genoemd voor 
geïnteresseerden en beleggers. In dit document worden de spelregels en voorwaarden daarvoor 
benoemd. 

 

 

 

 Het aanbod is gedaan dat iedereen die inschrijft in het Solar Rooftop Fund naar aanleiding van het TV 
programma en zijn of haar storting doet voor 31 december 2021 geen inschrijvingskosten hoeft te 
betalen. Om hiervoor te kwalificeren dient u op het Inschrijvingsformulier te vermelden “Inschrijving 
naar aanleiding van Ondernemerslounge”  

 Iedereen die informatie opvraagt en prijs stelt op het door mij genoemde boek “On the beach” of “De 
laatste oever” van de Engelse auteur Nevil Shute dient zijn of haar mailadres en telefoonnummer te 
vermelden en aan te geven of men het boek in het Engels of Nederlands wil ontvangen.  Het maximale 
aantal boeken wat beschikbaar is wordt gesteld is 50 en alleen serieuze aanvragen komen in 
aanmerking. De definitie van serieus is dat de aanvrager oprechte interesse heeft voor een belegging 
in het Fonds en ook voldoet aan de voorwaarden die daaraan zijn verbonden.  

 Om in aanmerking te komen voor één jaar betaling van uw energiefactuur dient u tussen 15 november 
en 31 december 2021 te hebben ingeschreven en gestort. Het aanbod geldt alleen voor particuliere 
beleggers en particuliere woningen in Nederland die particulier worden bewoond door de eigenaar, 
waarbij de eigenaar ook de belegger in het Solar Rooftop Fund is. Uit de inschrijvers wordt door een 
notaris of het lot de winnaar getrokken. Uitbetaling vindt plaats per kwartaal achteraf tegen 
overlegging van facturen en eventueel andere benodigde bewijsstukken.  

 
 
 
 
 
 
Overige bepalingen: de directie behoudt zich het recht voor de actie (s) eerder te beëindigen. Specifiek voor de boeken geldt dat als 
uitgeverijen over onvoldoende exemplaren beschikken en mogelijk minder dan 50 boeken beschikbaar zijn. Dit geeft geen automatisch recht 
op een vervangend boek of tegoedbon. Ook geldt:” wie het eerst komt, die het eerst maalt”. Alle beoordelingen van situaties en 
omstandigheden zijn voorbehouden aan de directie. Iedereen die een beroep doet op of aanvrager is van een van de bovenstaande acties 
verklaart akkoord te gaan met de genoemde spelregels, voorwaarden en deze overige bepalingen. 
 
 
 
 
  
   


