
1. Definities 
Winst uit je woning: Samen inkopen BV (hierna: Winst uit je woning) organiseert grootschalige gezamenlijke
inkoopacties voor duurzame maatregelen, zoals woningisolatie en zonnepanelen. Door samen met
woningeigenaren (u als deelnemer) gezamenlijk de vraag te bundelen, kunnen bedrijven een scherp geprijsd
aanbod doen. Immers, door het ontstaan van een grote hoeveelheid werkzaamheden in één gemeente of regio
kan efficiënt worden gewerkt. Aan de hand van de uitgebrachte offerte bepaalt u zelf of u ingaat op het aanbod
van het bedrijf. 

Hoe werkt het: 
• U maakt uw interesse kenbaar door zich in te schrijven bij Winst uit je woning. Deze inschrijving is kosteloos en
verplicht u tot niets. 
• Winst uit je woning start de inkoop door de gezamenlijke vraag in de markt te zetten. Op basis van objectieve
criteria wordt per maatregel een bedrijf (uitvoerder) geselecteerd die het beste scoort op het gebied van kwaliteit
én prijs. 
• Na aanmelding vindt er een onafhankelijke controle plaats bij uw woning om te controleren of uw woning
geschikt is voor de gewenste maatregel(en).  
• Op basis van de uitvoerders prijs en de gegevens van uw woning wordt met medewerking van Winst uit je
woning een persoonlijke offerte voor u opgesteld. 
• U verleent de uitvoerder opdracht voor het aanbrengen van de duurzame maatregel. 

De deelnamevoorwaarden: 
Op de acties van Winst uit je woning: samen inkopen (hierna: Winst uit je woning) zijn onderstaande
deelnamevoorwaarden van toepassing. Winst uit je woning: samen inkopen is een gedeponeerde handelsnaam
van Greenem BV, op haar beurt een 100% dochteronderneming van Winst uit je woning, is gevestigd in Haarlem
en geregistreerd onder het nummer 30288571 bij de Kamer van Koophandel. Winst uit je woning is
initiatiefnemer van duurzaamheidsacties, zoals het in contact brengen met bedrijven die woningen isoleren of
zonnepanelen plaatsen. Gemeentes verzorgen, als mede organisatoren in overleg met Winst uit je woning, de
communicatie naar de inwoners van de gemeente. 

Onderstaand zijn de gebruikte termen in deze deelnamevoorwaarden toegelicht. 
a) Actie: de gezamenlijke inkoopactie van duurzaamheidswerkzaamheden onder de naam Winst uit je woning. 
b) Initiatiefnemer: de organisator van de Actie, Winst uit je woning 
c) Maatregel(en): de duurzame toepassingen waarvoor de inkoopactie georganiseerd wordt. 
d) Deelnemer: een natuurlijk persoon die schriftelijk aangeeft deel te willen nemen aan de actie en waarvan de
aanmelding is bevestigd door Winst uit je woning. 
e) Medeorganisatoren: de gemeente waarin de deelnemer woont. 
f) Partner: het bedrijf dat Winst uit je woning ondersteunt bij de werkzaamheden omtrent verduurzaming van de
woning  
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g) Energieloket: een door de betreffende gemeente aangestelde en onafhankelijke partij die inwoners van deze
gemeente voorziet van informatie en advies over verduurzaming van woningen binnen deze gemeente. 
h)Website: website van Winst uit je woning die wordt gebruikt voor de organisatie van de gezamenlijke
inkoopactie. 
i) Schriftelijk: onder schriftelijk wordt mede begrepen per e-mail of per telefax of toestemming via internet. 
j) Uitvoerder: aanbieder van product of dienst binnen de gezamenlijke inkoopactie, die is geselecteerd als
aanbieder van alle of een deel maatregelen binnen de gezamenlijke inkoopactie. 
k) Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst die tot stand komt tussen Deelnemer en Uitvoerder binnen de actie. 
l) Deelnamevoorwaarden: Deelnamevoorwaarden Gezamenlijke inkoopactie Winst uit je woning.

2. Algemene voorwaarden voor deelname
Onderstaand zijn enkele spelregels opgenomen waarmee we een inkoopactie goed en correct samen met u
kunnen uitvoeren. 
a) Aanmelding en inschrijving zijn gratis. 
b) Deelnemer is minimaal 18 jaar oud en woont op een voor de initiatiefnemer verifieerbaar adres.
c) Deelnemer woont in één van de deelnemende gemeenten. 
d) Door aanmelding erkent Deelnemer deze Deelnamevoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. 
e) Winst uit je woning behoudt zich het recht voor om, om wat voor reden dan ook, aanmelding of inschrijving te
weigeren. 
f) Deelnemer is eigenaar van een woning in de deelnemende gemeenten, dan wel beschikt over toestemmingen
ten aanzien van de woning om deel te mogen nemen aan de Actie. 
g) Deelnemer garandeert dat de door hem verstrekte informatie correct is. Indien wijzigingen plaatsvinden in deze
gegevens dan worden deze per ommegaande schriftelijk doorgegeven aan initiatiefnemers. 
h) Deelnemer kan door Winst uit je woning worden uitgesloten van volgende collectieve aanbestedingen indien
Deelnemer onvoldoende informatie verstrekt om een goede dienstverlening mogelijk te maken. Dit is ter
beoordeling van Winst uit je woning. 
i) Deelnemer geeft toestemming om na ontvangst van het persoonlijk aanbod door Winst uit je woning gebeld te
worden om eventuele vragen te beantwoorden of onduidelijkheden te verhelderen, alsmede dat de woning op
afspraak fysiek gecontroleerd wordt tijdens een huisinspectie. 
j) Indien Deelnemer een overeenkomst heeft gesloten met de Uitvoerder, dan richt Deelnemer zich voor
communicatie en wijzigingen in gegevens direct tot de desbetreffende Uitvoerder. 
k) Deelnemer geeft met de aanmelding toestemming om na deze Actie per e-mail te worden geïnformeerd over
andere  activiteiten door Winst uit je woning. Als Deelnemer per e-mail of telefoon aangeeft daar geen prijs op te
stellen worden zijn/ haar gegevens verwijderd en wordt Deelnemer niet meer benaderd. 

3. Beperking aansprakelijkheden 
 Onderstaand zijn enkele afspraken opgenomen die betrekking hebben op de aansprakelijkheid van alle betrokken
partijen in deze inkoopactie. 
a) Winst uit je woning gaat vertrouwelijk om met de gegevens die door Deelnemers zijn verstrekt in het kader van
de Actie, voor zover aan deze vertrouwelijkheid door de overheid geen beperkingen zijn opgelegd. 
b) Winst uit je woning zal de door haar te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen,
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren. Een door Winst uit je woning aangegane verplichting
heeft het karakter van een inspanningsverplichting, behoudens gevallen waarin er uitdrukkelijk een
resultaatsverplichting is aangegaan. 
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c) Winst uit je woning is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een contractuele relatie tussen Deelnemer en
Uitvoerder die voortkomt uit de Actie. De contractuele relatie tussen Uitvoerder en Deelnemer wordt gedefinieerd
in de voorwaarden van de winnende Uitvoerder die Deelnemer accepteert indien Deelnemer het contract met de
Uitvoerder aangaat. 
d) Deelnemer accepteert met de overeenkomst de tarieven en de eventueel van toepassing zijnde indexering
daarvan na afloop van de contractperiode waarvan de details zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden van
de Uitvoerder. 
e) Winst uit je woning of haar Partners zijn niet aansprakelijk voor schade van Deelnemer, tenzij deze schade door
opzettelijk dan wel door aan opzet grenzende roekeloosheid is veroorzaakt.
f) Het schadebedrag dat wordt uitgekeerd zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag waarvoor de overeenkomst
door Deelnemer met Uitvoerder zou worden of is aangegaan, daarnaast wordt het schadebedrag dat aan
Deelnemer wordt uitgekeerd gemaximeerd tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de
bedrijfsaansprakelijkheids- verzekering van Winst uit je woning wordt uitbetaald. 
g) Indien om welke reden dan ook geen van bovengenoemde verzekeringen aanspraak geeft op enig bedrag, dan
is de aansprakelijkheid van Winst uit je woning beperkt tot een maximum van € 5.000. 
h) Winst uit je woning is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade toegebracht door Uitvoerder. 
i) Indien Deelnemer het aanbod van de Actie wil meenemen naar een ander woning gelegen buiten het
grondgebied van Medeorganisator, kan Winst uit je woning niet garanderen dat Uitvoerder daar de overeenkomst
onder dezelfde voorwaarden kan uitvoeren. 
j) Winst uit je woning sluit de aansprakelijkheid uit voor enig defect dat verband houdt met een indringing in haar 
 computersysteem of met de aanwezigheid van een virus of van fouten die bepaalde functies van de site kunnen
aantasten. 

4. Overmacht
Onderstaand is beschreven wat er gebeurt bij onvoorziene omstandigheden zoals o.a. brand en internetstoringen. 
a) Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren
en als gevolg waarvan Winst uit je woning, niet in staat is verplichtingen jegens Deelnemer na te komen.
Hieronder zijn onder meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, storingen
in de telecommunicatie-infrastructuur, stakingen, brand en andere bedrijfsstoornissen. 
b) Indien Winst uit je woning, ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan hun invloed onttrekken of
hun niet zijn toe te rekenen, wordt verhinderd (een deel van) de werkzaamheden te vervullen, hebben zij het recht
om de uitvoering daarvan op te schorten. 

5. Privacy 
Onderstaand is omschreven hoe wij uw contactgegevens gebruiken en met wie wij uw contactgegevens delen. 
a) Indien Deelnemer aangeeft deel te willen nemen aan de actie dan worden zijn gegevens verstrekt aan
Medeorganisator en aan Uitvoerder waar Deelnemer een opdracht mee is aangegaan. Met uitzondering van de in
de eerste zin genoemde partijen, zullen gegevens van Deelnemer niet ter beschikking worden gesteld aan derden,
tenzij Schriftelijk met Deelnemer overeengekomen of indien wettelijke bepalingen dit vereisen. 
b) Indien Deelnemer op de site www.winstuitjewoning.nl heeft aangegeven tips voor meer Winst uit mijn woning
te wensen dan zal Deelnemer deze ontvangen van de initiatiefnemers medeorganisator en het Energieloket. 
c) De gegevens van Deelnemer zijn door Deelnemer op ieder moment opvraagbaar bij alle in artikel 5b genoemde
partijen en kunnen op verzoek uit de databestanden worden verwijderd of gewijzigd. Verwijdering of wijziging
gebeurt binnen vier weken nadat Winst uit je woning het verzoek daartoe van de Deelnemer heeft ontvangen.
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