
 

 

HEMA cadeaukaart t.w.v 50.- bij een HEMA woonverzekering 
 

 

 

 

Algemeen 

 De actieperiode loopt van 4 februari tm 1 juni 2019. 

 Je ontvangt een HEMA cadeaukaart t.w.v. 50 euro bij het afsluiten van een HEMA 

woonverzekering mist je via de link met actiecode de verzekering hebt afgesloten. 

 Wij doen namelijk eerst een check of de eerste incasso gelukt is. 

 De cadeaukaart wordt thuisbezorgd rond het einde van de volgende maand dat de verzekering is 

ingegaan.  

 Je blijft minimaal een jaar klant van de woonverzekering van HEMA. 

 

 

Deelname 

 Je kunt deelnemen aan deze actie, als je in de actieperiode online een woonverzekering van 

HEMA aanvraagt en 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 schadeverzekering 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.  

 Geef je gegevens op (bijvoorbeeld van anderen), die niet op waarheid berusten? Dan wordt je 

automatisch uitgesloten van deelname. 

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

afsluiten van de verzekering? Dan kan je terecht op www.verzekerdbijhema.nl  
 

 

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 en Achmea Schadeverzekeringen N.V. ter promotie van 

HEMA Verzekeringen. Achmea Schadeverzekeringen N.V. is ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 08053410 en gevestigd te Apeldoorn. 

 Als aanbieder van deze actie en schadeverzekering heeft Achmea Schadeverzekeringen het recht 

de actie te beëindigen of de voorwaarden tussentijds aan te passen. De gewijzigde voorwaarden 

vindt je in dat geval op www.verzekerdbijhema.nl  
 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. 

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

teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe aan Achmea Schadeverzekeringen 

N.V.. 
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