
NU OF STRAKS VAN HET GAS AF? 
STAP ZORGELOOS OVER! 

PROFITEER MAAR LIEFST 5 JAAR 
VAN DE GASOMBOUWGARANTIE  
OP JOUW NIEUWE DRU GASHAARD

GA
SO

MBO
UWGARANTIE

Actievoorwaarden 
•  Om binnen vijf jaar aanspraak te kunnen maken op de ombouwgarantie, is DRU 

Care registratie via jouw dealer verplicht. 
•  Wil jij de haard laten ombouwen? Dan kun jij hiervoor te zijner tijd een afspraak 

maken met de dealer waar je de haard hebt gekocht.
•  De garantie is exclusief de kosten voor de propaanflessen, het aanleggen van 

de aansluiting op propaanflessen, de installatie van deze flessen en overige 
bijkomende kosten. Jouw DRU-dealer verzorgt dit graag voor je. 

•  DRU verzorgt vervolgens de ombouw van de gashaard naar propaangas en de 
ingebruikstelling. Let op: het propaan vlambeeld kan afwijken van het aardgas 
vlambeeld. 

•  De garantie geldt alleen voor DRU en Global gashaarden die in Nederland zijn 
geïnstalleerd.

•  De garantie geldt alleen voor gashaarden die op het moment van aanschaf 
verkrijgbaar zijn als aardgas- en propaanvariant. Hier vind je een overzicht van 
deze haarden: https://www.drufire.com/nl-nl/assortiment/propaan-haarden 

Meer weten?
Heb je nog vragen over deze actie? Neem dan gerust contact op met jouw DRU-dealer. 



EEN GASHAARD: HEERLIJK COMFORTABEL EN PRAKTISCH. EEN SFEERVOLLE 
AANWINST VOOR JE WOONKAMER. IETS WAAR JE AL LANGE TIJD NAAR OP ZOEK 
BENT GEWEEST. MAAR GEZIEN ALLE AANDACHT VOOR HET GASVERHAAL IN 
NEDERLAND, TWIJFEL JE AAN DEZE INVESTERING. WAT ALS DE GEMEENTE BEPAALT 
DAT JE IN DE TOEKOMST VAN DE VASTE GASAANSLUITING WORDT AFGESLOTEN?  
DRU BIEDT DE OPLOSSING: DE GASOMBOUWGARANTIE. 

Koop je tijdens de actieperiode een DRU of Global gashaard en meld je je aan voor 
deze garantie? Dan ben je de komende vijf jaar verzekerd van een zorgeloze ombouw 
naar propaangas. Ook als je zelf besluit jouw vaste aardgasaansluiting op te geven. 
Zo wordt de keuze voor een gashaard van DRU of Global wel heel aantrekkelijk!

Kies je voor de gasombouwgarantie van DRU, dan kies je voor gemak, een 
betrouwbare gashaard én de zekerheid dat je hier jarenlang zorgeloos van kunt 
genieten. Onder alle omstandigheden een goede investering dus. 

Zo werkt de actie 
Van 1 juni 2019 tot 1 juni 2020 krijg je bij aanschaf van een DRU of Global gashaard 
de mogelijkheid te kiezen voor de ombouwgarantie. Deze actie geldt voor de 
volgende gashaarden:    

•  DRU Maestro 60 serie (Maestro 60 Eco Wave, 60/2 Eco Wave, 60/3 Eco Wave) 
Direct bij aanschaf kun jij je aanmelden voor de gratis gasombouwgarantie van 
aardgas (G25.3) naar propaangas.  

•  Alle overige DRU en Global gashaarden die in zowel aardgas als 
propaanvarianten verkrijgbaar zijn.  
Direct bij aanschaf kun jij je meteen aanmelden voor de gasombouwgarantie van 
aardgas naar propaangas, voor een vast bedrag van € 550,-.  

Garantieperiode 
Binnen vijf jaar na aankoop en registratie kun jij jouw gashaard door DRU laten 
ombouwen naar een propaanvariant.  
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BEN JE DE KOMENDE VIJF JAAR 
VERZEKERD VAN EEN ZORGELOZE  
OMBOUW NAAR PROPAANGAS

Maestro 60/3 Eco Wave


