
 

Maak kans op een Team Jumbo-Visma VIP-arrangement voor de 

slotetappe van de Tour de France in Parijs 
 

 

 

Algemeen 

• De actieperiode loopt van 7 juni tot en met 31 juli 2022. 

• Voor deze actie werken wij samen met Team Jumbo-Visma. 

• Met het afsluiten van een HEMA fiets-, brommer-, scooter- of motorverzekering, in de actieperiode, 

maak je automatisch kans op één van de volgende prijzen met een totale maximale waarde van € 

4.500,-: 

 

Hoofdprijs 

Samen met één introducé op het VIP-deck aan de Champs-Elysees in Parijs de eindsprint van de 

Tour de France meemaken. Het arrangement is inclusief retourreis, verblijf in hotel, ontbijt en diner.  

 

VIP-arrangement Tour de France 

Zaterdag 23 juli  

• We reizen naar Parijs af. Na inchecken in het hotel, hebben jullie een middag vrije 

tijd om Parijs te ontdekken. In de avond gaan we met de staf van Team Jumbo-Visma 

uit eten.  

Zondag 24 juli  

• De start van Tour de France Femmes 
• Toegang tot de VIP-lounge van de Tour de France 
• Live passages van de renners op de Champs-Elysées 
• Volg de wedstrijd op groot scherm 
• Met je neus op de finishstreep 
• Catering 
• Een mooi aandenken aan deze geweldige dag 

 
 

2e prijs 

Een door een wielrenner van Team Jumbo-Visma gesigneerd shirt. 

 

3e prijs 

1 van de 10 HEMA Instax camera’s 

 

 

Hoe werk het?  

• Iedere maand selecteren we de winnaars van de prijzen. De prijs naar Parijs wordt eenmalig 

toegekend tussen 12 en 15 juli 2022.  

• We nemen contact met de winnaars op. 

• De waarde van de prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor geld. 

• Op een fiets- en motorverzekering ontvang je tevens de eerste 3 maanden na de ingangsdatum 

10% premiekorting, indien de verzekering tijdens de actieperiode is afgesloten. 

• Je bent op dit moment (of 3 maanden voor deelname) geen klant van of de HEMA fiets-, brommer-, 

scooter- of motorverzekering. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Deelname 

• Je neemt deel aan deze actie, als je in de actieperiode online een fiets-, brommer-, scooter- of 

motorverzekering van HEMA afsluit. 

• Je moet wel meerderjarig zijn en in Nederland een vaste woon- of verblijfplaats hebben. 

• Door deelname aan deze actie ga je ook akkoord met deze actievoorwaarden. 

• Onder een afgesloten fiets-, brommer-, scooter- of motorverzekering wordt een nieuwe verzekering 

verstaan. Die moet je binnen de actieperiode afsluiten en binnen 1 maand na afsluiten laten 

ingaan. 

• Na afsluiten van de verzekering hoor je of de verzekeraar je aanvraag accepteert. De verzekering 

gaat dan in op de datum die je gekozen hebt.  

• De uitreiking van de prijs vindt plaats nadat er controle heeft plaatsgevonden op de juistheid van de 

gegevens die nodig zijn voor het afsluiten van de fiets-, brommer-, scooter- of motorverzekering. 

 

Wil je meer informatie over de producten, de voorwaarden, een premieberekening maken? Of het afsluiten 

van de verzekering? Dan kan je terecht op hema.nl/verzekeringen. 
 

Tot slot 

• Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.  

Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen of aanbiedingen. Uitgezonderd 

van stapelkorting op schadeverzekeringen. 

• Deze actie is een initiatief van HEMA  ter promotie van HEMA Verzekeringen.  

• 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 

verzekerdbijhema.nl/ 

• HEMA, 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. 

• Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud van deze actie, waaronder alle 

teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan HEMA. 


