
Voorwaarden deelname Quooker thuis actie bestaande keukens 
 
Definities 
Consument: de koper van een Quooker-systeem op quooker.nl 
Deelnemende dealer: de Quooker-dealer die zich ingeschreven heeft voor de Quooker thuis actie 
en de plaatsing van het Quooker-systeem bij de klant verzorgt. 
 

Inhoud actie 
Tijdens de actieperiode kunnen consumenten Quooker-systemen bestellen op quooker.nl. Deze 
systemen worden gratis aan huis geleverd en gemonteerd door een deelnemende dealer. Bij de 
bestelling op de website selecteert de consument een deelnemende dealer die de montage van 
het Quooker-systeem zal verzorgen. In een multimediale campagne wordt deze actie onder de 
aandacht gebracht bij consumenten. De prijs die gehanteerd wordt naar de consument is de prijs, 
zoals die vermeld staat in de Quooker-prijslijst. Bij het bestellen via de Quooker-website worden 
uitsluitend de deelnemende Quooker-dealers aan de klant getoond. 
 

Actieperiode 
De Quooker thuis actie loopt van 12-05-2020 tot en met 12-8-2020. Quooker Nederland BV is 
gerechtigd deze actieperiode eenzijdig te verlengen.   
 
Voorwaarden deelname 
Om als dealer deel te nemen aan de Quooker thuis actie in bestaande keukens, dient er voldaan 
te worden aan de volgende voorwaarden: 
 
- De deelnemende dealer is een reeds bestaande klant van Quooker Nederland BV; 

- Er dient een bevestiging van deelname gegeven te zijn door het online deelnameformulier in te 
vullen op https://www.quooker.nl/aanmelden-dealers. 

- Het ingevulde deelnameformulier is geaccordeerd door Quooker Nederland B.V. middels een e-
mail bericht dat aan de deelnemende dealer is verzonden; 

- De Quooker-systemen dienen geplaatst te worden door een eigen monteur van de 
deelnemende dealer of een ZZP’er die op regelmatige basis werkzaam is voor de deelnemende 
dealer. Deze monteur moet ervaring hebben met het plaatsen van Quooker-systemen; 

- De plaatsingen dienen uitgevoerd te worden volgens de corona-richtlijnen van het RIVM. 
- De deelnemende dealer blijft tegenover Quooker verantwoordelijk voor de plaatsing, totdat de 

klant de correcte oplevering schriftelijk heeft bevestigd. Herstelwerkzaamheden gebeuren voor 
rekening en risico van de deelnemende dealer.  

 
Bestelprocedure 
Nadat de consument op de Quooker-website een Quooker-systeem heeft geconfigureerd, wordt 
de prijs voor de gekozen uitvoering getoond. Een eventueel noodzakelijke energieverdeler wordt in 
de configuratie mee berekend. Na selectie van het systeem worden, op basis van de afstand tot 
het woonadres, de drie dichtstbijzijnde deelnemende dealers getoond. De consument kiest een 
dealer, die vervolgens de plaatsing zal uitvoeren. Ook kan de consument er voor kiezen de 



plaatsing zelf te verzorgen. De bestelde producten zullen door Quooker Nederland BV op het 
montage adres worden geleverd.  
 
Betaling 
De consument betaalt de bestelling in de webshop aan Quooker Nederland BV middels Ideal of 
creditcard. Zodra het Quooker-systeem geplaatst is door de deelnemende dealer zal deze een 
plaatsingsbevestiging sturen door het formulier op www.quooker.nl/bevestiging-installatie in te 

vullen. Hierna zal de conditie worden uitbetaald aan de deelnemende dealer door Quooker 
Nederland BV. Uitbetaling vindt plaats op maandbasis. Uiterlijk binnen 10 werkdagen na het eind 
van de maand zal de afrekening plaatsvinden.   
 
Conditie 
Van de verkoopwaarde (excl. BTW) van de door de deelnemende dealer geplaatste Quooker-
producten zal Quooker Nederland BV een standaardconditie van 35% afdragen aan de 
deelnemende dealer. De kosten voor het plaatsen van het Quooker-systeem zijn voor rekening 
van de deelnemende dealer. Deelname aan deze campagne is voor de deelnemende dealer 

kosteloos. 
 
Levering 
De levertijd is maximaal 1 week, gerekend vanaf de besteldag. De bestelling wordt franco geleverd 
op het door de consument aangegeven adres. 
 
Procedure uitvoering 
- Na ontvangst van de bestelling via de Quooker-website neemt de deelnemende dealer binnen 

vijf werkdagen contact op met de klant voor het bespreken van de plaatsingsdetails en het 

maken van een plaatsingsafspraak; 
- De plaatsing wordt binnen 10 dagen na bestelling uitgevoerd door de deelnemende dealer; 
- Na plaatsing stuurt de dealer een plaatsingsbevestiging door het formulier op 

www.quooker.nl/bevestiging-installatie in te vullen. 
 
Bij plaatsing is de dealer het eerste aanspreekpunt voor de klant m.b.t. klachten, werking, advies 
en eventuele omruil. Dit houdt in dat de monteur van deelnemer -indien nodig- service bij de klant 
verleent, waarbij Quooker Nederland B.V. zorg draagt voor levering van benodigde (service-) 
onderdelen. Zodra de Quooker naar behoren functioneert neemt Quooker Nederland B.V. 

eventuele garantie- en serviceverplichtingen voor haar rekening, net zoals zij dit bij Quooker-
systemen in nieuw geleverde keukens doet. 
 
Definities 
Onder ‘plaatsing Quooker-systeem’ wordt verstaan: 
- Het vervangen van de bestaande keukenmengkraan door een Quooker-kraan; 
- Het plaatsen van het Quooker-reservoir en evt. Quooker CUBE in de spoelkast; 
- Het aansluiten van het Quooker-reservoir en evt. Quooker CUBE op de aanwezige water aan- 

en afvoerleidingen; 

http://www.quooker.nl/bevestiging-installatie


- Het maken van de noodzakelijke aftakking in de koud waterleiding d.m.v. een T-stuk, om de 
meegeleverde inlaatcombinatie op aan te sluiten; 

- Het maken van een aansluiting voor de overstort van de inlaatcombinatie op de afvoer d.m.v. 
de meegeleverde boortap en schroeftule; 

- Het eventueel aansluiten van het meegeleverde mengventiel op de inlaatcombinatie (Quooker 
COMBI) of op de warmwaterleiding (Quooker COMBI+); 

- Het aansluiten van het Quooker reservoir en evt. Quooker CUBE op een in of bij de spoelkast 

aanwezige, randgeaarde wandcontactdoos. Indien er geen aparte groep aanwezig is, dient er 
een energieverdeler gebruikt te worden. Deze dient de klant via de Quooker-website mee te 
bestellen; 

- Alle werkzaamheden dienen aan de hiervoor geldende normen te voldoen. 
Onder ‘plaatsing-Quooker CUBE’ wordt verstaan: 
- Het aansluiten van het Quooker CUBE op een reeds aanwezig Quooker-systeem; 
Onder ‘plaatsing’ wordt niet verstaan: 
- Het maken van aanpassingen aan de spoelkast zelf; 
- Het aan- of verleggen van stroompunten; 

- Het maken van extra groepen in de groepenkast; 
- Het boren van gaten in het werkblad t.b.v. zeepdispensers of plaatsing Twintaps. 
 
Indien er werkzaamheden door de klant worden gewenst, die niet verstaan worden onder 
plaatsing, kan de deelnemende dealer de kosten hiervan doorberekenen aan de klant. Er zal op 
de Quooker-website aan de klant kenbaar gemaakt worden wat de plaatsing precies omvat. Ook 
zal de klant op de website geadviseerd worden over de keuze voor een specifieke Quooker en of 
er een energieverdeler noodzakelijk is. Deze dient dan door de klant mee besteld te worden. 
Daarnaast zal duidelijk worden gemaakt of de Quooker CUBE aangesloten kan worden op het 

reeds aanwezige Quooker-systeem. 
 
Ontbinding 
In geval van niet-nakoming van de voorwaarden, die aan deze deelname gesteld zijn, behoudt 
Quooker Nederland B.V. zich het recht voor de samenwerking omtrent deze actie te beëindigen. 
 
Wijzigingen 
Wijzigingen aan de Quooker actie en/of deze voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden 
overeengekomen.  

 


