
                      
 

Actievoorwaarden 

Voor de actie van Univé Verzekeringen i.s.m. met DroomParken waarbij kans kan worden 

gemaakt op een midweek in een luxe bungalow voor maximaal 10 personen op DroomPark 

Beekbergen gelden de volgende voorwaarden: 

Algemeen 

1. De gezamenlijke actie van Univé Verzekeringen en DroomParken waarbij kans 

gemaakt kan worden op een midweek in een luxe bungalow voor maximaal 10 

personen op DroomPark Beekbergen, hierna: actie; 

2. De actie wordt georganiseerd door Coöperatie Univé B.V., gevestigd te: Hanzeplein 

1, 8017 JC Zwolle, inschrijvingsnr. 05075986; 

3. Door deel te nemen aan de actie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden 

en disclaimer; 

4. De actie loopt van 04-12-2015 tot en met 31-03-2016; 

5. De actievoorwaarden kunt u terugvinden op www.unive.nl of opvragen bij de redactie 

van SAMEN (samen@unive.nl). 

De actie 

6. Aan de actie kunt u meedoen door de puzzel uit SAMEN 3-2015, het ledenmagazine 

van Univé Verzekeringen, op te lossen en het antwoord in te sturen. Uit alle 

inzendingen wordt één winnaar geselecteerd. Deze winnaar ontvangt persoonlijk 

bericht voor 1 mei 2016; 

7. Univé Verzekeringen kan te allen tijde deze actievoorwaarden wijzigen. Een 

gewijzigde versie van de actievoorwaarden zal op de site geplaatst worden, voorzien 

van een datum waarop de wijziging ingaat; 

8. Univé Verzekeringen behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de actie 

te allen tijde te beëindigen of te verlengen; 

De deelnemers 

9. Aan de actie kunnen leden van Univé Verzekeringen meedoen met uitzondering van 

medewerkers van Univé Verzekeringen en DroomParken en hun polis- en 

huisgenoten; 

10. Univé Verzekeringen mag deelname aan de actie weigeren of beëindigen als de 

deelnemer handelt in strijd met deze voorwaarden of met de wet of als sprake is van 

enige vorm van misbruik door de deelnemer. Univé Verzekeringen mag dit zonder 

opgaaf van reden doen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade van 

deelnemer; 
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De prijs 

11. De prijs die gewonnen kan worden, is een midweek voor maximaal tien personen in 

een luxe bungalow op DroomPark Beekbergen. 

12. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen of diensten. Bij weigering 

van de prijzen en/of als de prijs niet kan worden uitgekeerd blijft deze eigendom van 

DroomParken en Univé Verzekeringen; 

13. De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar; 

14. Als over de prijs kansspelbelasting verschuldigd is, neemt Univé Verzekeringen die 

voor haar rekening; 

Het aanwijzen en bekendmaken van de winnaar 

15. Univé Verzekeringen loot de winnaar uit de inzendingen met de juiste oplossing; 

16. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd; 

17. De prijswinnaar ontvangt voor 1 mei 2016 persoonlijk bericht; 

Privacy 

18. De Univé Verzekeringen privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de Wet 

bescherming persoonsgegevens is van toepassing op de persoonsgegevens die u 

ons in verband met deze actie verstrekt; 

19. Door deelname aan deze actie verleent u toestemming aan Univé Verzekeringen en 

DroomParken om uw inzending, in welke vorm dan ook, te publiceren en op te slaan 

in (elektronische) databanken en andere bestanden zonder dat daarvoor een 

financiële vergoeding voor verschuldigd is;  

20. Alleen als u een prijs gewonnen hebt, zullen wij u mogelijk om meer 

persoonsgegevens vragen als dat nodig is om de prijs uit te kunnen reiken; 

21. De persoonsgegevens die u ons voor deze actie beschikbaar stelt worden alleen 

gebruikt om u te informeren over deze actie en om u te informeren als u een prijs 

heeft gewonnen; 

22. Alleen als u ons daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven kunnen wij uw 

persoonsgegevens ook gebruiken om u op de hoogte te houden van andere 

producten en diensten van Univé Verzekeringen en aan Univé Verzekeringen 

gelieerde ondernemingen; 
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Aansprakelijkheid  

23. Univé Verzekeringen is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan 

eigendommen en of personen als gevolg van gebruik(making) van de uitgekeerde 

prijs;  

24. Mocht de actie om wat voor reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort 

worden dan zijn Univé Verzekeringen en de eventueel door haar ingeschakelde 

hulppersonen, of derden niet aansprakelijk voor eventueel schade van deelnemers 

en hebben de deelnemers geen recht op schadevergoeding; 

25. Univé Verzekeringen en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn 

niet aansprakelijk voor uit de actie voortvloeiende kosten en handelingen; 

26. Univé Verzekeringen en haar reclame- en internetbureau kunnen niet 

verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in netwerk, hardware of software 

waardoor gegevens zijn vertraagd of verloren zijn gegaan; 

Slotbepalingen 

27. Overige vragen/ opmerkingen kunt u stellen aan de redactie van SAMEN 

(samen@unive.nl); 

28. Op deze actie is de Gedragscode promotionele kansspelen van toepassing. 

 

 

 


