
WORD NU LID 
EN PROFITEER ONMIDDELLIJK



PREMIES TEGEN  
POWER PUNTEN
Loyaliteit loont: Als Power Partner kunt u bij de aankoop  
van Wöhler (meet)gereedschap regelmatig Power punten 
verzamelen en deze inruilen voor aantrekkelijke Power- 
Partner-diensten:

Vanaf 20 Power punten  
Wöhler kantoorpakket  20 Power punten 
Kosteloze verzending  25 Power punten 
Wöhler multidriver  40 Power punten

Vanaf 50 Power punten  
Wöhler schroevendraaierset  50 Power punten 
Wöhler powerbank 60 Power punten 
Gratis huurmateriaal voor 1 week 60 Power punten

Vanaf 100 Power punten  
Wöhler Softshell jasje  100 Power punten

Alle overige voordelen en meer informatie  
vindt u op woehler.nl/powerpartner

ONS PUNTENSYSTEEM
Investeer in technologie op maat en verzamel bij  
iedere aanschaf waardevolle Wöhler Power punten.

Aanschaf tot € 300,- per € 50,-  =  1 Power punt 
Aanschaf vanaf € 300,- per € 30,-  =  1 Power punt 
Aanschaf vanaf € 600,- per € 25,- =  1 Power punt 
Aanschaf vanaf € 1.000,- per € 20,-  =  1 Power punt 
Aanschaf vanaf € 2.500,-  =  125 Power punten 

Daarnaast ontvangt u 1 Power punt voor elke  
€ 50,- of een deel daarvan bij iedere aanschaf  
boven de € 2.500,-.

Controleer uw huidige Power Partner saldo op elk  
moment online via uw gebruikersaccount en vereenvoudig 
gelijktijdig uw bestelproces op www.woehler.nl.

POWER
PARTNER

WÖHLER POWER  
PARTNER PROGRAMMA
U bent actief voor uw klanten en toont volledige betrok-
kenheid? Wij ook. Of het nu gaat om bouw-, schoonmaak- 
activiteiten of werkzaamheden voor sanitair, verwarming 
en airconditioning. Met het Power Partner programma  
profiteert u voor een jaarlijks bedrag van slechts € 59,- 
exclusief BTW 24/7 van geweldige voordelen, praktijkge-
richte trainingen en individuele diensten. 

UW VOORDELEN OP  
EEN RIJTJE

Exclusieve 
kortingen

VoorkennisAantrekkelijke 
voordelen

Wöhler Power 
Partner  

Evenement 

PLUSPUNTEN  
VOOR PARTNERS
Verzeker uzelf van ons exclusieve Power Partner pakket:

 0 % Financierings- 
  regeling  
  gedurende 5 maanden

 5 % Korting  
  op alle reparatiewerkzaamheden

 10 % Korting    op onze prijsstelling bij aanschaf

 30 % Korting  
  op ons huuraanbod

 100 % Recht op teruggave  
    10 dagen vrijblijvend testen van  

ons Wöhler (meet)gereedschap

EVENEMENT

WÖHLER  
POWER PARTNER WÖHLER POWER  

PARTNER EVENEMENT 
Gebruik het Wöhler Power Partner Evenement als  
kennis-congres voor uzelf, uw medewerkers of samen 
met uw branchegenoten. Samen met u kijken we naar 
nieuwe trends en technische vragen. Kijk uit naar een 
gevarieerd evenement:

   Deskundige sprekers

   Actuele informatie

    Korting of zelfs kans op gratis deelname tegen  
Power punten

    Aantrekkelijk interactief ondersteunend programma

    Direct contact met collega‘s uit de branche

Wöhler Softshell jasje

Wöhler  
schroevendraaierset 

Wöhler multidriver

Wöhler powerbank
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Wöhler Power Partner  
Contactpersoon: Martin Zomers 
Commercieel manager Nederland

Tel: 035 77 32 585 
Fax: 035 77 32 582 
E-mail: m.zomers@woehler.nl 
www.woehler.nl

ALTIJD 
ADEQUAAT
GEADVISEERD.
ONS TEAM STAAT VOOR U KLAAR



Ja, ik word Wöhler Power Partner.

Plaats/Datum Firmastempel/Handtekening

Let op: Ik kan binnen 8 weken, gerekend vanaf de datum van automatische incassomachtiging, terugbetaling van het geïncasseerde bedrag verlangen. De met de bank overeengekomen voor-
waarden zijn hierop van toepassing.

 

Bedrijf

Achternaam/Voornaam

Straat

Postcode/Plaats

Telefoon / Fax

Mobiel

E-mail

Geboortedatum

BTW-ID

Automatische incassomachtiging (SEPA-domiciliëring)

Klant ID:

Startende  
ondernemer:

Ja, ik ga ermee akkoord dat Wöhler regelmatig exclusieve informatie en mijn kortings-
codes naar het hier vermelde e-mailadres stuurt, die ik als Wöhler Power Partner zal 
ontvangen. Daarnaast ontvang ik gespecialiseerd nieuws, tips en interessante repor-
tages over mijn branche. Ik kan mij te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Ik kan 
ook bezwaar maken door een e-mail te sturen naar info@woehler.nl.

Ik machtig/Wij machtigen de begunstigde om betalingen van mijn/onze rekening te innen door middel van een incasso. Tegelijkertijd geef ik/geven 
wij opdracht aan mijn/onze kredietinstelling om de door de begunstigde opgenomen automatische incassomachtiging op mijn/onze rekening te 
honoreren.

Betalingswijze: Wederkerende transactie (noodzakelijk voor het Wöhler Power Partner lidmaatschap)

Crediteur
Wöhler Technik GmbH · Wöhler-Platz 1 · 33181 Bad Wünnenberg

Tel.: +49 (0)29 53 73 222 · Fax: +49 (0)29 53 73 96 222 · Internet: www.woehler.nl · E-mail: info@woehler.nl

Crediteuren-ID:  DE44ZZZ00000015570 ·  Mandaatreferentie: „Uw klant-ID“

Ik wil graag gebruik maken van alle genoemde voordelen en lid worden voor € 59,- excl. BTW per kalenderjaar.  
Ik heb de voorwaarden voor deelname gelezen en ga hiermee akkoord.

Vul het formulier zorgvuldig in, scan het als PDF en stuur het naar ons E-mailadres info@woehler.nl. 
Als u vragen heeft, kunt u contact met ons opnemen via telefoon +31(0)35 77 32 585.

 
 

Bank

 
IBAN



Voorwaarden voor deelname aan het Wöhler Power Partner programma

Onze vertrouwelijke, continue en intensieve dialoog met onze zakenpartners staat bij Wöhler hoog 
in het vaandel. Met ons Wöhler Power Partner programma bieden wij onze zeer gewaardeerde klan-
tenkring naast maat gesneden techniek ook andere exclusieve voordelen om hun positie in de markt 
te kunnen verbeteren. Bij het formuleren van de voorwaarden voor deelname aan het Wöhler Power 
Partner programma heeft dan ook vanzelfsprekend het scheppen van een faire en prettige samenwer-
king tussen partijen vooropgestaan.

1. Lidmaatschap
A) Door zich aan te melden als Wöhler Power Partner, hierna Power Partner genoemd, accepteert 

de deelnemende zakenpartner de volgende voorwaarden voor deelname. 
B) Het lidmaatschap van het Wöhler Power Partner programma is vrijwillig. In principe kan elke 

in Duitsland, Oostenrijk of Nederland gevestigde zakenpartner lid worden, die de produc-
ten van Wöhler rechtstreeks bij Wöhler Technik GmbH koopt en deze niet door verkoopt.  
Het is steeds de onderneming, die “Power Partner” wordt. In het geval van rechtspersonen be-
slist de respectievelijke onderneming bij de aanmelding, welke natuurlijke persoon (bedrijfsleider, 
gevolmachtigde, werknemer enz.) gebruik kan maken van de voordelen van het Power Partner 
programma.

C) De Power Partner verstrekt toestemming voor een automatische incasso, zodat een con-
tributie van € 59,- excl. BTW per kalenderjaar van de rekening van de Power Partner wordt 
afgeschreven. Bij het aanmeldingsformulier voor het lidmaatschap moet een dienover-
eenkomstige autorisatie voor SEPA-automatische incassomachtiging worden afgegeven.  
Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor één kalenderjaar. Indien een bankrekening 
van een zakenpartner niet gedekt is voor de automatische incasso, behouden wij ons het recht 
voor de zakenpartner een bedrag van € 15,- in rekening te brengen. Facturen worden bij voorkeur 
per E-mail verstuurd, zeker als er geen levering plaats kan vinden. 

D) Het lidmaatschap kan tot uiterlijk 30 november van het lopende kalenderjaar te allen tijde door 
de Power Partner schriftelijk worden opgezegd. In uitzonderlijke gevallen kan een Power Partner 
zijn lidmaatschap zonder opzegtermijn beëindigen. Restitutie van het geïnde lidmaatschapsgeld 
is echter uitgesloten.

E) Opzegging van de overeenkomst door Wöhler is alleen mogelijk met inachtneming van een re-
delijke opzegtermijn, tenzij sprake is van een dringende reden. De opzegging dient schriftelijk te 
geschieden.

2. Voordelen van het Power Partner programma 
A) Door de contributie te voldoen, heeft de Power Partner het recht om gebruik te maken van de 

voordelen van het Wöhler Power Partner programma. 
B) Exclusieve korting: Power Partners ontvangen een exclusieve korting van 10 % op de catalogus- 

en promotieprijzen. Deze korting wordt direct in mindering gebracht op de aanschafprijs en staat 
dienovereenkomstig op de factuur vermeld. 

C) Startende ondernemers: Wöhler wil startende ondernemers doelgericht ondersteunen bij hun 
eerste investering in Wöhler meetapparatuur en reinigingsgereedschap, hierna gezamenlijk aan-
geduid als “(meet)gereedschap”. Allereerst tot twee jaar gratis lidmaatschap als Power Partner. 
Bovenop de voorgenoemde korting van 10 % nog eens een extra korting van 5 % bij op de eerste 
bestelling. Daarnaast gelden er speciale betalingsvoorwaarden.

D) Bruikleenrecht: Opdat Power Partners zich ervan kunnen vergewissen, of het Wöhler 
(meet)gereedschap aan de verwachtingen voldoet, mogen Power Partners het (meet)-
gereedschap gedurende 10 dagen na aankoop testen. Mits sprake is van vakkundig 
gebruik en het Wöhler (meet)gereedschap onbeschadigd en degelijk verpakt binnen de ge-
noemde periode wordt geretourneerd, betaalt Wöhler u het aankoopbedrag terug. Wij bieden 
dit bruikleenrecht aan tot een maximum van drie keer per jaar voor de volgende producten:  
Wöhler A 450, Wöhler A 550 rookgasmeters en Wöhler VIS 350, Wöhler VIS 400 video-inspectie- 
camerasystemen. In geval van schade aan het (meet)gereedschap draagt de Power Partner 
slechts de kosten voor de reparatie.

E)  Servicewerkzaamheden: Bij service krijgt de Power Partner 5% korting op de reparatiekosten, 
zowel op de reserveonderdelen als op de arbeidskosten. Voor een aantal Wöhler producten 
bieden wij de mogelijkheid tot huur. Indien beschikbaar kan een Power Partner in geval van 
calamiteiten 30 % korting krijgen op de huurprijs. 

F) Power punten: Power Partners verzamelen Power punten bij elke aankoop bij Wöhler met uitzon-
dering van gefactureerde bedragen voor inruilacties waarbij afgedankt (meet)gereedschap wordt 
ingeleverd. Tot een netto aankoopwaarde van € 300,- 1 punt voor elke € 50,- (of een deel daar-
van). Vanaf € 300,- 1 punt voor elke € 30,- (of een deel daarvan). Vanaf € 600,- 1 punt voor elke 
€ 25,- (of een deel daarvan). Vanaf € 1.000,- 1 punt voor elke € 20,- (of een deel daarvan). Van- 
af een aankoopwaarde van € 2.500,- zijn er in totaal 125 punten en daarnaast 1 punt voor elke  
€ 50,- (of een deel  daarvan) voor alles boven de € 2.500,-. De Power Partner krijgt ook punten 
bij inning van het jaarlijkse lidmaatschap. Wöhler zal de betreffende punten weer afboeken in 
geval van een annulering (koopvernietiging, omruiling, etc.) van een koopovereenkomst waarvoor 
de Power Partner één of meer punten heeft gekregen, evenals in geval van onjuiste bestellingen 
en misbruik. Power punten worden altijd naar boven afgerond bij het berekenen van het aantal  

Power punten. De verzamelde punten kunnen worden ingewisseld voor bepaalde  
voordelen volgens de voordelencatalogus. De actuele voordelencatalogus is te bekijken op  
woehler.nl/powerpartner. Power punten vervallen 18 maanden na de datum van afgifte als ze  
niet worden gebruikt. Power punten kunnen niet worden uitbetaald. Het actuele aantal kan  
worden opgevraagd bij Wöhler of kan worden bekeken op facturen etc. of op www.woehler.nl 
in het gebruikersaccount. Via het gebruikersaccount is tevens te zien welke Power punten het 
eerstvolgende vervallen. 

G)  Betaling in termijnen: Een Power Partner kan profiteren van een 0 % financiering over 5  
maanden vanaf een aanschafwaarde van € 1.000,-. De eerste termijn wordt geïncasseerd na 
ontvangst van de levering, de volgende termijnen respectievelijk een maand later. 

H)  Persoonlijke ondersteuning: Voor alle zaken met betrekking tot het Wöhler Power Partner  
programma staat het Wöhler-Team tijdens de normale Wöhler-bedrijfstijden telefonisch op  
+31 (0)35 77 32 585 of per E-mail op info@woehler.nl ter beschikking van de leden. 

3. Gegevensbescherming
A) Wöhler mag alle gegevens van een Power Partners verzamelen, verwerken en gebruiken voor 

zover deze gegevens noodzakelijk zijn voor de (inhoudelijke) uitvoering van het lidmaatschap van 
het Wöhler Power Partner programma. 

B) Voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de voordelen en service van het Wöhler Pow-
er Partner programma, is Wöhler gerechtigd om de betreffende gerelateerde gegevens van de 
Power Partner door te geven aan de samenwerkingspartners van het Wöhler Power Partner 
programma. 

C) Met de aanmelding voor het Wöhler Power Partner programma verklaart de Power Partner zich 
akkoord met de verwerking en het gebruik van zijn gegevens door Wöhler voor marketingcampa-
gnes, in het bijzonder voor mailings, E-mailmarketing en marktonderzoeksdoeleinden. 

D) Er worden geen gegevens doorgegeven aan adressen-dealers of vergelijkbare instellingen.
E) Power Partners kunnen hun toestemming voor 3c overeenkomstig § 28 lid 3 van de Duitse wet 

op de gegevensbescherming te allen tijde door middel van een schriftelijke verklaring aan Wöhler 
herroepen. 

4. Wijzigingen
A) De Power Partner stelt het Wöhler-Team onmiddellijk schriftelijk of telefonisch op de hoogte van 

wijzigingen in de bij de aanmelding opgegeven adres- of bankgegevens, inclusief het verlenen 
van een bijgewerkte machtiging tot automatische incasso voor de afwikkeling van alle betalings-
verplichtingen ten opzichte van Wöhler Technik GmbH. 

B) Wöhler Technik GmbH behoudt zich het recht voor om het Wöhler Power Partner programma 
met inachtneming van een redelijke termijn geheel of gedeeltelijk te beëindigen, aan te vullen of te 
wijzigen, of - als er een belangrijke reden is - zelfs zonder inachtneming van een dergelijke termijn, 
waarbij de belangen van de Power Partner voldoende zullen worden beschermd. 

C) Bovendien behoudt Wöhler Technik GmbH zich het recht voor om deze deelnemingsvoorwaar-
den geheel of gedeeltelijk te wijzigen of aan te vullen, indien en voor zover dit noodzakelijk is in het 
belang van een eenvoudige en veilige verwerking en in het bijzonder om misbruik te voorkomen. 

D) Wijzigingen in deze algemene deelnamevoorwaarden worden aan de Power Partners meege-
deeld en worden als geaccepteerd beschouwd als zij niet binnen een maand na ontvangst van 
de kennisgeving volgens artikel 1d opzeggen, of als zij het Wöhler klantennummer binnen deze 
termijn gebruiken om een Wöhler-dienst te gebruiken resp. een bestelling te plaatsen. De Power 
Partners worden hierop in de kennisgeving nog specifiek gewezen.

5. Diversen
A) Indien afzonderlijke bepalingen van deze deelnamevoorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar zijn of 

na toetreding tot het Wöhler Power Partner programma ongeldig of onuitvoerbaar worden, blijft 
de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. De ongeldige bepaling wordt vervangen 
door een bepaling die de betekenis en het doel van de ongeldige bepaling in de regel op een 
juridisch effectieve wijze het dichtst benadert. De bovenstaande bepalingen zijn van overeen-
komstige toepassing indien de deelnemingsvoorwaarden onvolledig blijken te zijn. 

B)  Leveringen en diensten worden geleverd zolang de voorraad strekt en er sprake is van een 
bindende toezegging of een schriftelijke orderbevestiging wordt gegeven. De algemene voor-
waarden van Wöhler Technik GmbH zijn van toepassing. 

C) Alle rechtsbetrekkingen in verband met de deelname aan het Wöhler Power Partner programma 
zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. 

D) De plaats van jurisdictie is Paderborn.   

Verantwoordelijk voor de inhoud: 
Wöhler Technik GmbH
Wöhler-Platz 1 · D-33181 Bad Wünnenberg · Tel.: +49 (0) 2953 73-100 
Fax: +49 (0) 2953 73-96100 · E-mail: info@woehler.de · www.woehler.nl
Gemachtigd vertegenwoordiger directeur:  Dipl.-Phys. Johannes Lötfering · Dr.-Ing. Stephan Ester
Wünnenberg, september 2020

Op een goede samenwerking!


