
    
 
 

Actievoorwaarden Woonverzekering  
      Gratis preventiepakket t.w.v. 50.- 

 
 
 

Algemeen 
Ontvang een preventiepakket voor je woning ter waarde van 50.- bij het afsluiten van een HEMA Woonverzekering 
(basisdekking Inboedel en/of Opstal). In dit preventiepakket zit een rookmelder, een koolmonoxide-melder en een 
brandblusser die je zelf bij HEMA kan komen ophalen.  
 
 
 

Hoe werkt het? 
Om voor het preventiepakket in aanmerking te komen, hoef je maar een paar dingen doen.  
We zetten het even voor je op een rijtje: 
1.  Sluit een nieuwe HEMA Woonverzekering af in de actieperiode. Bestaande klanten met een woonverzekering zijn 

uitgesloten van deze actie. 
2.  De actieperiode loopt van 13 augustus 2018 tot en met 28 oktober 2018.  
3.  De verzekering moet uiterlijk 31 oktober 2018 ingaan.  
4.  Is je aanvraag door de verzekeraar geaccepteerd, dan ontvang je binnen 2 weken, na de eerste premiebetaling, een 

mailing met de digitale cadeaukaart op het e-mailadres dat bij ons bekend is in de polismap. 
5.  Deze digitale cadeaukaart is geldig op de rookmelder, koolmonoxidemelder en brandblusser en alleen in de HEMA-

winkel te gebruiken.  
6. Je shopt de betreffende 3 artikelen zelf uit de schappen en laat de cadeaukaart vanaf je mobiel of uitgeprint scannen 

door het kassapersoneel.  
7. De verkoopprijs van de 3 artikelen wordt automatisch verrekend, zodat je ze gratis kunt meenemen. 
8.  op=op. Bekijk de huidige winkelvoorraden op www.hema.nl 
 

 
 
Voorwaarden deelname 
●  De actie is exclusief voor jou als klant van HEMA Verzekeringen. 
●  Je ben meerderjarig en je hebt in Nederland een vaste woon- of verblijfplaats.  
●  Geef je gegevens op (bijvoorbeeld van anderen), die niet op de waarheid berusten? Of geef je per ongeluk verkeerde 

informatie? Of maak je misbruik van de actievoorwaarden? Dan wordt je automatisch uitgesloten van deelname en 
kan je woonverzekering worden beëindigd. Wij kunnen ook besluiten je premie of de voorwaarden aan te passen op 
basis van de juiste informatie. 

●  Wil je meer informatie over de producten, een premieberekening maken of een verzekering direct sluiten? Dan kun je 
terecht op www.verzekerdbijhema.nl. 

 
 
 

Tot slot 
●  Door deel te nemen aan deze actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden. 
●  Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing. 
●  Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen of aanbiedingen van HEMA Verzekeringen, met 

uitzondering van de stapelkorting op schadeverzekeringen. 
●  Deze actie is een initiatief van HEMA ter promotie van HEMA Verzekeringen. Achmea 

Schadeverzekeringen N.V. is aanbieder van de verzekering en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 08053410 en gevestigd te Apeldoorn. 

●  Als aanbieder van deze actie heeft HEMA het recht de actie te beëindigen of de voorwaarden tussentijds aan te 
passen. De gewijzigde voorwaarden vind je in dat geval op www.verzekerdbijhema.nl/woonverzekering.  

● HEMA, Achmea Schadeverzekeringen N.V., de door hen ingeschakelde hulppersonen of andere partijen, zijn niet 
aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit - of op enige andere wijze verband houdt met 
- deze actie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor opmerkingen, tips of klachten over deze actie kun je terecht op www.verzekerdbijhema.nl. Je vindt daar het 
contactformulier op de pagina Contact. Na ontvangst van je bericht neemt HEMA Verzekeringen zo spoedig mogelijk contact 
met je op. 

http://www.hema.nl/
http://www.verzekerdbijhema.nl/
http://www.verzekerdbijhema.nl/woonverzekering

