Algemeen
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Sluit nu een Nationale-Nederlanden
woonverzekering en ontvang een vtwonen Cadeaupas t.w.v. € 25” (hierna: ‘de actie’).
2. Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. (hierna te noemen: NationaleNederlanden), in Den Haag, houdt deze actie om de woonverzekering van NationaleNederlanden te promoten.
3. Het betreft een tijdelijke actie; de actieperiode loopt van 1 december 2016 tot 31 januari 2017
(hierna: “Actieperiode”).
4. De verzekering dient op het moment waarop Nationale-Nederlanden de vtwonen Cadeaupas
verstrekt nog te lopen. Is de verzekering voor die tijd beëindigd dan kan geen aanspraak
worden gemaakt op de Cadeaupas.
5. Nationale-Nederlanden heeft het recht om deze actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, de
actie eerder te beëindigen, of om de actieperiode te verlengen. In dat geval plaatst NationaleNederlanden de aangepaste actievoorwaarden op de website www.nn.nl. Hierin zal NationaleNederlanden ook de datum aangeven waarop de wijziging in gaat.
6. Als u door een wijziging van de actievoorwaarden geen recht meer heeft op een vtwonen
Cadeaupas, dan mag u de verzekering zonder kosten beëindigen per de datum waarop de
wijziging van de actievoorwaarden in gaat. U hebt dit recht tot maximaal een maand nadat
Nationale-Nederlanden de wijziging bekend heeft gemaakt.
Meedoen
7. Door mee te doen aan de actie gaat u akkoord met deze actievoorwaarden.
8. U kunt meedoen aan de actie als u 18 jaar of ouder bent, een vaste woon of verblijfplaats in
Nederland heeft en een woonverzekering in de actieperiode afsluit.
9. U doet mee aan de actie als u op 1 december 2016 nog geen Nationale-Nederlanden
woonverzekering heeft en in de Actieperiode een Nationale-Nederlanden woonverzekering
afsluit. De ingangsdatum van deze verzekering moet uiterlijk 30 april 2017 zijn.
De vtwonen Cadeaupas
10. De vtwonen Cadeaupas en uw polis worden apart verstuurd. U ontvangt deze dus niet tegelijk.
11. U krijgt geen vtwonen Cadeaupas als u de afgesloten Nationale-Nederlanden woonverzekering
binnen de wettelijke bedenktijd van 14 dagen weer opzegt.
12. U kunt de vtwonen Cadeaupas niet inwisselen voor andere geschenken, contant geld en/of
kortingen op andere producten van Nationale-Nederlanden.

13. Als de deelnemer onverhoopt de vtwonen Cadeaupas niet zes weken na de afsluitdatum van de
polis heeft ontvangen, kan hij/zij hierover contact opnemen met de klantenservice van
Nationale-Nederlanden.
14. De vtwonen Cadeaupas kan verzilverd worden in een de vtwonen shop www.vtwonenshop.nl
volgens de hierna genoemde voorwaarden.
1. Per afgesloten verzekering wordt een keer de vtwonen Cadeaupas verstrekt.
2. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
3. Deelname is voorbehouden aan personen van 18 jaar of en ouder met een vaste woonen/of verblijfplaats in Nederland.
4. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de
deelnemer onherroepelijk van verdere deelname uitgesloten.
15. De vtwonen Cadeaupas is niet inwisselbaar voor geld.
16. Het bedrag kan in één keer of gedeeltes worden besteed.
17. De vtwonen Cadeaupas is te gebruiken in de vtwonen shop www.vtwonen.nl/shop
18. De waarde van de vtwonen Cadeaupas is op te vragen via de website: vtwonen.nl
Privacy
19. Nationale-Nederlanden wisselt geen persoonlijke gegevens van haar klanten uit vtwonen.
20. Nationale-Nederlanden verwerkt de persoonsgegevens, die u in het kader van deze actie
opgeeft, volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Lees hierover meer in het privacystatement van
Nationale-Nederlanden op www.nn.nl/privacy.
Aansprakelijkheid
21. Nationale-Nederlanden is niet aansprakelijk voor schade door of gebreken van het bij vtwonen
gekochte product.
Slotbepalingen
22. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
23. Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan
Nationale-Nederlanden.

