
Actievoorwaarden Campagne Woonnu 10-3-2022 

Algemeen  

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Sluit nu over naar 
Woonnu en krijg een energielabel cadeau”, hierna te noemen: de actie.

2. Woonnu B.V. (hierna te noemen: Woonnu), Pr. Beatrixlaan 35, 2595 AK Den Haag, 
houdt deze actie om het oversluiten van hypotheken naar Woonnu te promoten.

3. Het betreft een tijdelijke actie; de actieperiode om een aanvraag te doen loopt 
van 14 maart tot en met 10 juni 2022. Hierna te noemen: de actieperiode.

4. De actievoorwaarden zijn te vinden op de actiepagina op woonnu.nl
woonnu.nl/oversluiten-naar-woonnu-energielabel-cadeau/

5. Woonnu heeft het recht om deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, de 
actie eerder dan 10 juni 2022 te beëindigen, of om de actieperiode te verlengen. 
In dat geval plaatst Woonnu de aangepaste actievoorwaarden op woonnu.nl. 
Hierin zal Woonnu ook de datum aangeven waarop de wijziging ingaat.

6. De actievoorwaarden zijn bestemd voor iedereen die tijdens de actieperiode zijn 
hypotheek oversluit naar Woonnu.

Deelname 

7. Je kunt deelnemen door via een hypotheekadviseur een hypotheek aan te
vragen bij Woonnu binnen de actieperiode. Op Woonnu.nl kan de
hypotheekadviseur een gratis energielabel voor een klant aanvragen. Daarbij is
het invullen van een aanvraagnummer noodzakelijk.

8. Je kunt meedoen met de actie als je 18 jaar of ouder bent en een vaste woon- of
verblijfplaats in Nederland hebt.

9. Door deel te nemen aan de actie, ga je automatisch akkoord met de
actievoorwaarden.

Energielabel 

10. Door deel te nemen aan de actie, maak je eenmalig aanspraak op een gratis
energielabel van onze partner Susteen Nederland B.V. (hierna te noemen:
Susteen) Borderwijklaan 38, 2591 XR Den Haag.

11. Na het aanvragen van een hypotheek kan de hypotheekadviseur die
verantwoordelijk is voor deze aanvraag via woonnu.nl een energielabel
aanvragen bij Susteen. Susteen voert de opname van de aan de hypotheek
gekoppelde woning uit en zal voor deze woning een energielabel opstellen.

12. Woonnu neemt de kosten van dit energielabel voor haar rekening.
13. Dit energielabel is niet inwisselbaar of overdraagbaar. De waarde van het

energielabel wordt niet in geld uitgekeerd.

Uitsluitingen 

14. Overbruggingshypotheken zijn uitgesloten van deelname.

Aansprakelijkheid 

15. Woonnu en Susteen zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die is
veroorzaakt door de actie.



 
 
Slotbepalingen  

16. Woonnu verwerkt de persoonsgegevens, die je in het kader van deze actie 
opgeeft, volgens het privacy statement van Woonnu. Dit kun je vinden op 
woonnu.nl.  

17. Susteen verwerkt de persoonsgegevens, die je in het kader van deze actie 
opgeeft, om haar dienst uit te kunnen voeren. Hierop is het privacy statement 
van Susteen van toepassing. Dit kun je vinden op susteen.nl.  

18. Woonnu verstrekt in het kader van deze actie jouw persoonsgegevens die 
Susteen nodig heeft aan Susteen.  

19. Susteen mag Woonnu op de hoogte houden van de status van het opstellen van 
het energielabel en de resultaten van de opname van het energielabel. Hierbij 
mogen persoonsgegevens worden uitgewisseld tussen Susteen en Woonnu.  

20. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.  
21. Voor vragen en of eventuele klachten over deze actie kun je met Woonnu mailen 

via communicatie@woonnu.nl.  


