
 
 
Actievoorwaarden Homies 
 
 

Algemeen 
HEMA Financial Services B.V. (HEMA) biedt in samenwerking met Achmea Services N.V. (Homies) 
een unieke korting op je HEMA woonverzekering. In combinatie met jouw aankoop van Homies 
Alarm profiteer je van 10% korting op de premie van het eerste jaar van je HEMA Woonverzekering. 
 
Heb je vragen over de diensten en producten van Homies, dan kun je terecht op 
www.homiesalarm.nl of telefonisch via 020-2615469. De chat is op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 
bereikbaar op de website van Homies voor vragen. Heb je vragen over de (woon)verzekeringen van 
HEMA, dan kun je terecht op verzekerdbijhema.nl. 
 
hoe werkt het? 
Om voor deze actie in aanmerking te komen zijn een paar dingen belangrijk. We zetten het even op 
een rij: 

 Sluit een nieuwe HEMA Woonverzekering (inboedel- en/of opstalverzekering) af in de 
actieperiode. 

 De actieperiode loopt van 01-01-2020 t/m 31-12-2020.  
 Laat de woonverzekering ingaan vóór 31 december 2020. 
 Bij het afsluiten van je HEMA Woonverzekering dien je aan te geven dat je al Homies hebt. 

De 10% korting wordt vervolgens automatisch verwerkt op jouw premie. 
 Na afloop van de eerste 12 maanden van je verzekering vervalt de 10% korting op jouw 

maandbedrag voor de HEMA Woonverzekering. 
 De korting van 10% op jouw maandpremie gaat in op het moment dat jij jouw verzekering 

afsluit en de verzekering is geaccepteerd door HEMA.  
 Indien je al een HEMA Woonverzekering hebt en je alsnog gebruik wenst te maken van de 

10% korting op jouw HEMA Woonverzekering, dan dien je jouw huidige woonverzekering op 
te zeggen en deze woonverzekering opnieuw af te sluiten met 10% korting.  

 
voorwaarden deelname: 

 De actie geldt exclusief voor HEMA woonverzekeringen i.c.m. Homies Alarm. 
 Je moet meerderjarig zijn en in Nederland een vaste woon- of verblijfplaats hebben. 
 Het aankoopbedrag van 149.- voor Homies Alarm is exclusief abonnementskosten voor 

Homies van € 3,99 per maand. 
 Alleen in combinatie met de aankoop van Homies Alarm in een van de deelnemende HEMA 

filialen en/of via de website van HEMA] krijg je een jaar lang 10% korting op je HEMA 
Woonverzekering. Bij het afsluiten van je HEMA Woonverzekering dien je aan te geven dat 
je Homies Alarm hebt gekocht. 

 HEMA controleert vervolgens bij Homies of je inderdaad klant bent bij Homies indien je 
gebruik maakt van de 10% korting op de HEMA Woonverzekering. 

 De ingangsdatum van de HEMA Woonverzekering moet liggen tussen 1 januari 2020 en 31 
december 2020. 

 Geef je gegevens op (bijvoorbeeld van anderen) die niet op waarheid berusten? Of geef je 
per ongeluk verkeerde informatie? Of maak je misbruik van de actievoorwaarden of de 
webwinkel van HEMA? Dan word je automatisch uitgesloten van deelname en kan je 
woonverzekering (inboedel- en/of opstalverzekering) worden beëindigd. Wij kunnen ook 
besluiten je premie of de voorwaarden aan te passen op basis van de juiste informatie. 



 Homies is de contractspartij voor de aankoop en het abonnement van Homies Alarm. Er 
komt ten aanzien van deze aankopen in verband met deze actie geen overeenkomst tot 
stand tussen HEMA en jou als klant en deelnemer aan deze actie. HEMA speelt slechts een 
bemiddelende rol en is enkel contractspartij bij het afsluiten van de HEMA 
Woonverzekering. 

 
tot slot 

 Door deelname aan deze actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden.  
 Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.  
 Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen of aanbiedingen van 

HEMA en/of Homies.   
 Deze actie is een initiatief van HEMA ter promotie van HEMA Verzekeringen. Achmea 

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

 HEMA heeft het recht de actie vroegtijdig te beëindigen of de voorwaarden tussentijds aan 
te passen. In het geval van een wijziging of vroegtijdige beëindiging van deze actie wordt 
daarvan mededeling gedaan op www.verzekerdbijhema.nl.  

 HEMA, Homies, 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. 

 


