
tot€350.-   retour*

Omdat  vooruit denkt.

Volop voordeel 
voor vooruitdenkers
1 oktober t/m 31 december 2017



1894 

Baanbrekende innovatie 
van de eerste gasgestookte 

heetwaterketel met 
gesloten systeem. 

1905 

Vaillant komt met de eerste 
heetwaterketel voor aan de wand 

en creëert met deze uitvinding 
meer ruimte in de badkamer.

1924 

Een uitvinding die de wereld 
blijvend heeft veranderd: 
de centrale verwarming. 

Comfort dat niet meer is weg te 
denken uit ons dagelijks leven.

1961 

Met de introductie van de 
eerste wandgeiser veroorzaakt Vaillant 

een omwenteling in de markt.

1995 

Met zijn eerste wandketel is 
Vaillant een pionier op een nieuw 
terrein, dat van milieuvriendelijke 
technologie. Kortom, vooruitgang 

in duurzaamheid.

Al vanaf de oprichting in 1874 helpt Vaillant de 

wereld vooruit, zoals met de uitvinding die ons leven 

blijvend heeft veranderd: de centrale verwarming. 

Wie kijkt naar de geschiedenis van Vaillant ziet dan 

ook een historie van innovaties en vooruitgang. 

Ook nu weer laat Vaillant iedereen erop vooruit 

gaan tijdens de Voortuitverkoop van 1 okt t/m 31 dec 

2017. In deze periode krijgt u tot € 350,- retour* op 

de aanschaf van een energiezuinige Vaillant ecoTEC 

plus hr-ketel en duurzame aroTHERM warmtepomp. 

U bespaart dus fors op uw uitgaven en uw energie-

verbruik, terwijl u erop vooruit gaat in comfort en 

duurzaamheid. Loopt u er warm voor? Mis de actie 

dan niet. Ga naar uw installateur of kijk voor meer 

informatie op Vaillant.nl.

Vaillant denkt al ruim 
140 jaar vooruit



€100.-   retour

ecoTEC plus 

•   Energiezuinige hr-ketel

•   Hoog comfort voor douche en bad

•   Zuinige A-label pomp

•    Beschikbaar in alle CW klassen

•   Nu met € 100,- retour

Vergroot uw comfort, 

     bespaar op de aanschaf!



€175.-   retour

2017

Een slimme en 

     voordelige oplossing

ecoTEC plus i.c.m. vSMART 
slimme thermostaat 

•   Energiezuinige hr-ketel

•   Hoog comfort voor douche en bad

•   Zuinige A-label pomp

•   Strak vormgegeven slimme thermostaat

•   Op afstand bedienbaar via smartphone en tablet

•   Nu met € 175,- retour



€250.-   retour

aroTHERM warmtepomp

•   Zeer zuinig: energieklasse verwarming A++

•   Duurzaam: haalt natuurlijke energie uit de lucht

•   Comfortabel: fluisterstil, verwarmt én koelt

•   Efficiënt: tot wel 25% kostenbesparing  

op energieverbruik

•   Subsidie is mogelijk

•   Nu met € 250,- retour

ecoTEC plus i.c.m. 
aroTHERM warmtepomp

Combineer de aroTHERM 

warmtepomp met een ecoTEC 

plus hr-ketel en profiteer van 

€ 350,- retour!

Kies voor voordeel 

         en duurzaamheid

€350.-   retour



Omdat  vooruit denkt.

Kies uw ketel

Hulp nodig bij het kiezen van de juiste hr-ketel?  

Ontdek welke hr-ketel het beste bij uw leefsituatie 

past met de ketelkiezer op Vaillant.nl.

*Kijk op Vaillant.nl voor de actievoorwaarden.


