
JH HARDIE® VL PLANK  
GEREEDSCHAP ACTIE
01/12/2021 – 31/03/2022

Snellere en eenvoudigere installatie
Hardie® VL Plank gevelplaten zijn snel en eenvoudig te bevestigen op een houten onderconstructie. 
Voorboren van de Hardie® VL Plank panelen is niet nodig. Ze kunnen direct op het houten  
regelwerk worden genageld met een Paslode Impulse IM45 GN Lithium snoerloze schiethamer. 

Voordelen
  Het perfecte gereedschap voor het nagelen 

van vezelcementplaten van James Hardie 
Voor het beste resultaat

  35 mm Paslode coilnails  
Een enkellaagse houten regelwerk is voldoende

  Magazijn voor 125 nagels   
Sneller werken, hogere productiviteit

  Geen voorboren of schroeven  
Met de Paslode Impulse IM45 GN Lithium 
schiethamer bespaart u tijd en geld

Hardie® VL Plank

Gereedschap actie

GRATIS! 

Ontvang een Paslode Impulse IM45 GN Lithium snoerloze 

schiethamer t.w.v. € 855,- excl. BTW bij aankoop van minimaal 

300 m² Hardie® VL Plank gevelbekleding helemaal gratis!

Actieperiode  

TOT 31 MAART 2022!

WWW.JAMESHARDIE.NL
WWW.JAMESHARDIE.BE
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Zo eenvoudig is het:

1.  Verzamel de kassabonnen van uw handelaar voor de aankoop van in totaal minimaal 300 m² Hardie® VL Plank 
gevelbekleding.

2.  Vul dit formulier in en mail het samen met een kopie van uw kassabonnen naar fermacell-nl@jameshardie.com 
onder vermelding van „Hardie® VL Plank gereedschap actie“. Opsturen kan ook naar het onderstaande postadres. 

3. Uw gratis Paslode Impulse IM45 GN Lithium schiethamer wordt u persoonlijk bezorgd door James Hardie.

*De gereedschap actie is alleen geldig voor aannemers, afbouwers en verwerkers, niet voor handelaren. Maximaal één apparaat per bedrijf. Actieperiode 
(factuurdatum kassabon): 1 december 2021 tot en met 31 maart 2022, inzendingen tot uiterlijk 30 april 2022. De actie is alleen geldig in BeNeLux.

Gebruik van gegevens: de bij deelname aan de actie verstrekte persoonsgegevens (naam, bedrijf, adres, e-mailadres) worden door James Hardie Europe 
GmbH uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de actie. De deelnemers kunnen hun toestemming te allen tijde en zonder opgave van reden intrekken 
door een bericht te sturen naar fermacell-nl@jameshardie.com (de intrekking heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot 
dan toe heeft plaatsgevonden). Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op www.jameshardie.nl/www.jameshardie.be.

 

Hardie® VL Plank gereedschap actie*

Voor- en achternaam

Bedrijfsnaam

Straat en huisnummer

Plaats

Telefoonnummer

E-mailadres


