Ruil je oude cv-ketel in en ontvang een

Recycle Bonus
Ben jij al klaar voor de toekomst? Ruil nu je oude cv-ketel in
voor een warmtepomp, HR-ketel en/of zonneboiler van Nefit.
Naast een lagere energierekening krijg je tijdelijk een Recycle
Bonus die kan oplopen tot wel € 375,- ! Hoe duurzamer de
oplossing, hoe hoger je bonus.

Hoe werkt de actie?
 ies jouw oplossing op www.nefit-bosch.nl of vraag je installateur
K
om advies.
Koop of huur een Nefit HR-ketel, warmtepomp en/of zonneboiler
en ruil je oude cv-ketel in. Geen oude cv-ketel om in te ruilen? Geen
probleem, je kunt gewoon meedoen.
Vul het online formulier in op www.nefit-bosch.nl. Hiervoor heb je
een geldige factuur of huurovereenkomst en het serienummer van
je product nodig.
Nefit Bosch maakt het bonusbedrag aan je over.
De actievoorwaarden vind je op www.nefit-bosch.nl. Bij vragen kun
je altijd contact opnemen met Nefit Bosch: consument@nefit.nl of
0570 602 500.

Actieperiode: 1 september - 31 maart 2020

NU TOT

€ 375,-

NUS

RECYCLE BO

nefit-bosch.nl/recyclebonus

Wat gebeurt er met
mijn oude cv-ketel?
Oude ketels krijgen een tweede leven. Je oude ketel is één van de bijna 400.000
ketels die jaarlijks in Nederland worden afgedankt. Veel van de materialen in deze
apparaten kunnen worden teruggewonnen. Daaraan werken we natuurlijk graag
mee. Daarom krijg je een Recycle Bonus voor je oude cv-ketel. Samen zorgen we
zo voor 95% minder afval.
Nefit Bosch Recycle-service

Doe mee!

Na het installeren van je nieuwe toestel, neemt de monteur

Miljoenen kilo‘s aan bruikbaar materiaal worden zo jaarlijks

je oude ketel mee. De oude ketels worden bij de installateur

teruggewonnen voor een tweede leven in allerlei nieuwe

ingezameld en naar onze recycling-partner gebracht.

producten. Dat scheelt 95% afval. Jouw keuze draagt dus

Daar worden ze professioneel verwerkt. Eerst worden ze

ook op die manier bij aan een duurzame toekomst.

vermalen tot korrels, zodat de verschillende materialen
machinaal gescheiden en gereinigd kunnen worden. Door de

Meer weten? Kijk op

WEEElabex-certificering is een hoog kwaliteitsniveau verze-

nefit-bosch.nl/recyclebonus

kerd met volledige transparantie en onafhankelijke controle.

Van afval naar grondstof
Aan het eind van de lijn rollen onder andere zuiver ijzer,
RVS, koper, en aluminium van de band. Uit de printplaat
van de ketel worden onder andere goud, zilver en koper
teruggewonnen. De kunststoffen worden gesorteerd en
gebruikt voor allerlei nieuwe kunststof producten.
Denk aan auto-onderdelen en straatmeubilair.

Cv-ketel vervangen? Vraag je Nefit Bosch installateur om advies!

