Actievoorwaarden Univé Oost
25% kortingsactie woonverzekeringen
Voor wie?
• Deelname aan deze actie staat open voor klanten die in de actieperiode een inboedel- en / of
opstalverzekering afsluiten van Univé Oost.
• Onder een afgesloten verzekering wordt verstaan een inboedel en / of opstalverzekering die tussen
1 januari 2021 en uiterlijk 31 december 2021 is afgesloten.
• Op het adres van de deelnemer is geen inboedel en / of opstalverzekering aanwezig.
• Bij nieuwe klanten mag je deze actie gebruiken als er een inboedel en / of opstalverzekering
gesloten wordt. Het bijsluiten van een andere verzekering is niet noodzakelijk.
• Bij een bestaande klant mag de kortingsactie ingezet worden, indien er een inboedel- en / of
opstalverzekering bijgesloten wordt.

Inhoud actie
• De eerste twee jaar 25% korting bij het afsluiten van een inboedel- en / of opstalverzekering.
• Na twee jaar komt de korting automatisch te vervallen.
• De actie kan via de adviseur van Univé Oost worden geactiveerd.
• De korting geldt gedurende een periode van 2 jaar, met ingangsdatum in het jaar 2021
• Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats
in Nederland.

Bijzonderheden
Indien een klant van Univé Oost momenteel al gebruikt maakt van een collectiviteitskorting komt
deze op de woonverzekering te vervallen.

Looptijd actie
• Univé Oost behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie
(voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen en/of op te
schorten.
• Indien sprake is van een dergelijke wijziging, zal deze worden vermeld op www.univeoost.nl
voorzien van een datum waarop de wijziging ingaat.
• In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of opgeschort dan is
Univé niet aansprakelijk voor eventuele schade van de Univé klanten en hebben de Univé klanten
ook geen recht op schadevergoeding.

Gebondenheid aan actievoorwaarden
Door deelname aan de Woonactie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden.

Privacy
De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de Wet bescherming persoonsgegevens is
van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft
verstrekt.

Algemeen
Deze actie wordt georganiseerd door de Coöperatie Univé Oost U.A., Barkenkamp 11, 7141 EL te
Groenlo met KVK nummer 06023266.

Disclaimer
Vragen over deze actie kunnen aan Univé Oost worden gesteld via
https://www.univeoost.nl/contact/
Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden gemaakt aan Univé
Oost via https://www.unive.nl/klantenservice/klachtindienen
In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de deelnemer
onherroepelijk van deelname uitgesloten.
Note: Univé Oost is de handelsnaam van Coöperatie Univé Oost U.A.

