
  Spaaractie ‘Win elke dag’

Registreer uw garantiekaarten,

en spaar voor de mooiste geschenken!

Registreer uw garantiekaarten. Het is makkelijk, snel gebeurd 

en bovenal, u kan er mooie geschenken mee sparen!

Met de spaaractie ‘Win elke dag’ beloont Vaillant niet alleen uw 

werk maar ook uw trouw. Een leuk initiatief waarmee u fantastische 

geschenken kunt winnen die heel het gezin blij maken!



U hebt meerdere mogelijkheden:

•  Registreer ze op onze website:

www.vaillant.be/winelkedag.

•  Registreer ze via onze ‘Win elke dag’ -app 

www.vaillant.be/winelkedag-app.

•  Stuur ons uw ingevulde garantiekaarten per post 

terug (verzendkosten betaald door de bestemmeling) 

of overhandig ze aan uw vertegenwoordiger.

Hoe registreert

u uw garantiekaarten?



Iedere installateur van Vaillant kan deelnemen aan de 

‘Win elke dag’-spaaractie. Elk toestel dat u installeert, 

levert punten op. De gespaarde punten kunt u in onze 

eSHOP inruilen tegen gevarieerde en aantrekkelijke 

geschenken. Verwen uzelf met een prachtig cadeau of 

schenk er een aan collega, vrienden of familie.

Wilt u graag deelnemen? 

Surf dan naar www.vaillant.be/professioneelnet om u te 

registreren als professional (alle erkende verwarmings- 

en sanitaire installateurs met Belgisch btw-nummer 

kunnen deelnemen). 

Zodra u een login en wachtwoord hebt, krijgt u toegang 

tot het luik ‘Win Elke Dag’. Daar vindt u een helder menu 

en de stappen die u moet volgen om de garantiekaarten 

van de door u geïnstalleerde toestellen te registreren  

en zo punten te sparen.
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Omdat we u willen aanmoedigen om onze nieuwe tools 

te gebruiken, krijgt u bovenop de spaarpunten voor 

elk toestel nog een extra spaarpunt per kaart die u 

registreert via de website of de app.

Een bijkomend punt

voor online registratie

of registratie via de app.

3  U kunt op elk moment uw geschiedenis raadplegen  

om uw puntensaldo na te kijken. Elke maand ontvangt 

u een rapport (per post), zodat u een duidelijk 

overzicht hebt.

3  Elk toestel kent zijn eigen waarde. Op onze website 

www.vaillant.be/winelkedag ontdekt u hoeveel 

spaarpunten elk toestel u opbrengt.

3  De punten van een toestel blijven geldig tot het einde 

van het jaar dat volgt op de installatie van het toestel.



Bestel de geschenken

van uw keuze

via onze eSHOP.

De eSHOP kan op ieder moment worden geraadpleegd 

via www.vaillant.be/winelkedag en geeft u een 

overzicht van het assortiment geschenken: 

cadeaubonnen, multimedia, koken & keuken, wijnen 

& champagnes, restaurants, kleding, ... 

Nieuw dit jaar: de SportBoxx! Beleef met uw gezin een 

sportieve dag in Oostende of woon met een persoon 

naar keuze een voetbalwedstrijd van Eupen, Moeskroen 

of Zulte Waregem bij.

Wilt u een geschenk geven op een specifi eke datum? 

Hou er rekening mee dat de leveringstermijn tot 6 

weken kan bedragen.



Scanner

Moet u veel garantiekaarten registreren? Verbind een 

usb-scanner met uw pc en scan de barcodes op uw 

garantiekaarten. Zo wint u kostbare tijd met het invoeren 

van de serienummers.

Hebt u een probleem of wilt u graag meer informatie? 

Stuur dan een mailtje naar de dienst Marketing van Vaillant 

via WinElkeDag@vaillant.be of bel naar het  

nummer 02/334 93 05.

U kan de scanner ook bestellen

in onze e-shop.


