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Actieperiode: 15 september - 31 december 2020

Wat je ook kiest, met  
Nefit Bosch verwarm  
je CO2-neutraal

Cv-ketel vervangen dit najaar?

Postbus 3, 7400 AA Deventer

Nefit/Bosch SupportLine
T. 0570 602 206
E. verkoopnederland@nefit-bosch.nl
professioneel.nefit-bosch.nl
www.nefit-bosch.nl

Hybride
combinaties tot

€ 375,-
Alle warmtepompen
en zonneboilers

€ 150,-
retour

Als installateur kunt u natuurlijk ook dit najaar gebruikmaken van de  
Nefit Bosch Recycle Service voor oude cv-ketels. Kijk voor alle actuele 
informatie op nefit-bosch.nl/najaar

retour +
CO2-compensatie retour +

CO2-compensatie

Alle HR-toestellen

€ 75,-

Cv-ketel vervangen?
Dit najaar tot € 375,- retour

PLUS TIJDELIJK TOT  
€ 375,- RETOUR!



ClimateProtection
with heating systems from Bosch

ClimateProtection
with heating systems from Bosch

Dit najaar heeft u óók met de HR-ketel een CO2-neutrale oplossing... Plus een 
mooi actie-
aanbod!

Uw klanten willen wel verduurzamen, maar een warmtepomp is in veel gevallen gewoonweg een 
stap te ver. Bij vervanging kunnen ze vaak niet om een nieuwe HR-ketel heen. Wie dit najaar kiest 
voor Nefit Bosch kan met z‘n nieuwe HR-ketel toch CO2-neutraal verwarmen!

Hoe werkt het?
Klanten die kiezen voor een HR-ketel van Nefit Bosch kunnen de CO2-uitstoot laten compenseren door het 
jaarlijks planten van bomen. Het eerste jaar is helemaal voor onze rekening. Voor elke HR-ketel plant Nefit 
Bosch 15 bomen. Consumenten hebben de mogelijkheid de compensatie voor hun ketel jaarlijks te verlengen.

Om het nog aantrekkelijker te maken, krijgt uw klant 
net als vorig jaar € 75,- retour bij aankoop van een 
nieuwe Nefit HR-ketel. Kiest uw klant voor een
oplossing zonder gas, dus een warmtepomp of een
zonneboiler, dan geldt: € 150,- retour. Voor combi-
naties kan het voordeel oplopen tot € 375,-. 
Uw klanten kunnen zelf deelnemen via nefit-bosch.nl

Actieperiode: 15 september - 31 december 2020 Actieperiode: 15 september - 31 december 2020

Installateurs lezen alles over de acties op nefit-bosch.nl/najaar
Nefit Bosch werkt samen met Staatsbosbeheer en Landlife Company, een van de meest
gerenommeerde organisaties als het gaat om herbebossing en natuurherstel. Ze plantten al
meer dan een miljoen bomen in 25 landen. Landlife Company bewaakt de groei van de
geplante bomen en hun CO2- afvang en maakt de resultaten voor iedereen online zichtbaar.

Op alle 
HR-ketels

€ 75,-

Op alle 
warmtepompen

€ 150,-

Op alle 
zonneboilers

€ 150,-

Klanten die kiezen voor een HR-ketel of een HR-ketel met een hybride warmtepomp kunnen meedoen via nefit-bosch.nl

Voor elke HR-ketel 15 bomen!

Door het terugdringen van  
CO2 houden we onze aarde ook  

in de toekomst leefbaar.

Het planten van nieuw bos is  
een effectieve manier om CO2  

uit de lucht te halen.

Voor elke HR-ketel planten we 15 
bomen. In Nederland en op plekken 

in Europa waar het hard nodig is.

Daarmee compenseren we een jaar 
CO2-uitstoot van een huishouden 
met een gemiddeld gasverbruik.

TOT € 375,-
RETOUR!


