
 
 

                     Actievoorwaarden  
Maak kans op een stedentrip voor 2 personen bij het afsluiten van een HEMA 

reisverzekering 

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

 

 

 
 
Algemeen 

 De actie is exclusief voor jou als klant met een nieuwe HEMA reisverzekering. 

 Op maandag 3 september 2018 worden 5 stedentrips verloot onder de nieuwe klanten van 
een HEMA reisverzekering. 

 De verzekering moet afgesloten zijn tussen 23 juli en 31 augustus 2018. 

 De klant mag zelf kiezen uit het aanbod stedentrips te vinden op 
https://tickets.hema.nl/tickets/74/vakantie 

 wat is er inbegrepen? 
- retourvlucht voor 2 personen 
- 2 nachten in een 3-sterrenhotel  
- 1 stuk handbagage p.p. (10 kg, afmetingen verschillen per maatschappij) 

 Op deze actie zijn de werkwijze en voorwaarden van HEMA tickets van toepassing.  

 

 
Deelname 

 Je kunt deelnemen aan deze actie als je meerderjarig bent en in Nederland een vaste woon- 
of verblijfplaats heeft. 

 Deze actie is niet van toepassing op reisverzekeringen welke al bij HEMA zijn ondergebracht. 

 Je aanvraag van de reisverzekering wordt door de verzekeraar beoordeeld. Bij goedkeuring 
ding je automatisch mee voor de 5 stedentrips die verloot worden.  

 De ingangsdatum van je nieuwe verzekering moet voor 1 september 2018 liggen.  
 

 

Tot slot 

 Wil je meer informatie over de producten, de voorwaarden, een premieberekening maken of 
het afsluiten van een verzekering? Dan kan je terecht op verzekerdbijHEMA.nl. 

 Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing. 

 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 verzekeraar van het risico heeft Achmea 
Schadeverzekeringen N.V. 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, 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. 

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

 

https://tickets.hema.nl/tickets/74/vakantie

