
 

 

  
Actievoorwaarden Vliegticket actie – FC Twente 

  
Voor wie?   
FC Twente fans (supporters) wiens e-mail bekend is bij FC Twente. Bijvoorbeeld omdat zij lid zijn van 
een FC Twente supportersgroep, als zij zich hebben ingeschreven voor de FC Twente nieuwsbrieven 
of als zij seizoenkaarthouder zijn. (Supportersgroepen zoals: Kidsclub, De Vriendenkring en Vak-P) 
  
Inhoud actie   

1. De actie loopt vanaf 19-05-2022 tot en met 17-07-2022. 
2. De winnaar wordt uitgekozen door middel van een loting, deze is willekeurig. 
3. De prijs is een waardebon t.w.v. €500,- die bij verschillende vliegmaatschappijen is in te 

zetten om naar uw gewenste bestemming te gaan. Voorbeeld van vliegmaatschappijen: KLM, 
Transavia en Tui. (Bekijk alle vliegmaatschappijen op  Flightgift) 

4. Om deel te nemen aan deze actie moet u als FC Twente supporter het formulier invullen én 
een reisverzekering afsluiten bij Univé.  

5. Als u al een reisverzekering heeft moet u alleen het formulier invullen om deel te nemen aan 
deze actie. 

6. De kortlopende reisverzekering moet binnen de actieperiode afgesloten zijn. Maar hoeft niet 
tijdens de loting actief te zijn. 

7. De actie komt te vervallen als de e-mail van de klant niet bekend is bij FC Twente. 
8. De actie komt te vervallen als de klant geen reisverzekering heeft bij Univé. Met uitzondering 

op de kortlopende reisverzekering, zoals bij punt 4 is uitgelegd. 
9. Deelname is voorbehouden aan personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats in 

Nederland.   
  
Bijzonderheden   
Deze actie is alleen bedoeld voor FC Twente fans wiens e-mail bekend is bij FC Twente.  
  
Looptijd actie   
• Univé Oost behoudt zich het recht om 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.   
• Als er 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 deel te nemen aan de actie 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.   

https://www.flightgift.com/nl/
http://www.univeoost.nl/


 

 

  
Algemeen   
Deze actie wordt georganiseerd door de Coöperatie Univé Oost U.A., Het Eeftink 22, 7541 WH te 
Enschede 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.  
 


