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Overeenkomst CoolingWays “Eco Ambassadeur” 

 

Deze overeenkomst loopt over de periode van 1 jaar met ingang van …../…../…… 

 

Een overeenkomst met als doel: 

 Technische en commerciële kennis en ervaringen uit te wisselen en op deze 

manier samen beter zaken te doen 

 Een uitzonderlijk aanbod te creëren voor de installateur die kiest om 

CoolingWays Eco Ambassadeur te worden. 

 

Welke voordelen heeft u als Eco – Ambassadeur: 

 Exclusieve leads in uw regio 

 Exclusieve toegang tot het Eco Ambassadeur Portaal 

 Een makkelijk en direct contact met de technische en commerciële diensten 

 Prioritaire informatie bij nieuwe ontwikkelingen van de producten 

 Exclusieve acties 

 5 jaar (ipv 2 jaar) garantie op het gesloten warmtepomp circuit 

 

Aan welke voorwaarden moet de ECO – Ambassadeur voldoen: 

 Eerstelijns service en onderhoud aanbieden 

 Bereid zij tot het volgen van de opleidingen en vervolgopleidingen 

 Registratie van de garantiekaarten op het online Eco – Ambassadeur platform 

 Een minimum van 3 toestellen op jaarbasis plaatsen 

 Opstartattest invullen en bezorgen aan CoolingWays BVBA 

Voor de klant:       Voor Coolingways:   

Datum:        Datum:      

Bedrijf:        Naam + Handtekening: 

Naam en voornaam:       

Functie:    

Handtekening:     
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    Algemene voorwaarden “Eco – Ambassadeur”: 

 

Enkel CV Installateurs met de benodigde wettelijke attesten kunnen opgenomen worden in het 

programma.  

 

Indien niet aan de punten vermeld onder de voorwaarden uit de bovenstaande overeenkomst zal de Eco – 

Ambassadeur worden geschrapt uit het programma en niet langer de voorwaarden van verlengde garantie 

kunnen waarborgen naar zijn klant.  

 

Het lidmaatschap gaat pas in van zodra de overeenkomst is ondertekend door beide partijen. 

 

De Eco - Ambassadeur wordt verondersteld kennis te hebben genomen van het reglement.  

 

Er kan maar 1 lidmaatschap per bedrijf worden toegekend.  

 

CoolingWays BVBA behoud zicht het recht om het lidmaatschap te schrappen van een bedrijf dat 

vervallen, openstaande facturen heeft uitstaan, of waarmee een gerechtelijke procedure loopt, ongeacht 

de reden.  

 

Het lidmaatschap heeft een duur van 1 jaar en wordt stilzwijgend verlengd. 

 

Alle adres – of naamswijzigingen zullen worden doorgegeven aan CoolingWays BVBA. De Eco 

Ambassadeur garandeert zelf de correctheid van zijn gegevens en is tevens zelf verantwoordelijk voor 

foute communicatie naar mogelijke prospecten. 

 

CoolingWays BVBA behoud zich het recht om elk lidmaatschap onmiddellijk op te schorten wanneer het lid 

misbruik maakt van zijn rechten en voordelen, of wanneer het lid valse informatie heeft verschaft, alsook 

wanneer het reglement of de overeenkomst niet nageleefd wordt. 

 

Elk lid heeft het recht om zich terug te trekken uit het programma, om weke reden dan ook. Dit na 

schriftelijke, gemotiveerde mededeling. 

 

Na het beëindigen van het lidmaatschap, op vraag van eender welke partij, zal de voormalige  Eco – 

Ambassadeur het logo niet meer actief gebruiken en heeft men 3 maanden de tijd om alle externe 

communicatie middelen met betrekking tot het label te verwijderen. 

 

Wanneer de cursist het bedrijf verlaat, dient dit gemeld te worden aan CoolingWays BVBA en dient een 

nieuw persoon aangesteld te worden om de nodige trainingen te komen volgen. 

 

Datum: 

Bedrijf: 

Naam + Voornaam: 

Functie: 

Handtekening: 


