
 
   
 
 

                actievoorwaarden gratis HEMA luchtbed 
               geldig op een HEMA reisverzekering 

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

 
 

 
 Algemeen  

 De actie is exclusief voor geregistreerde ‘meer HEMA’ klanten.  

 Deze actie loopt tot en met zondag 12 augustus 2018.  

 De actie is toegankelijk via een persoonlijke link in de ‘meer HEMA’ nieuwsbrief of welkomst e-mail.  

 Als u na de actieperiode registreert of niet via de persoonlijke link de verzekering afsluit, maakt u geen 
aanspraak op het HEMA luchtbed.  

De actie is geldig op de beide basisdekkingen van de HEMA reisverzekering. 

 De ingangsdatum van uw nieuwe reisverzekering moet voor 12 augustus 2018 liggen.  

 De verzekering moet minimaal 12 maanden lopen. Wordt de verzekering eerder beëindigd, dan heeft 
HEMA het recht om de winkelwaarde van het luchtbed in rekening te brengen.  

 Het luchtbedden kan tot 27 augustus 2018 worden opgehaald in Nederlandse HEMA filialen. OP=OP. 

 

Deelname  

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

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

 U vraagt online een nieuwe reisverzekering aan op actiepagina van verzekerdbijHEMA.nl, die alleen 
toegankelijk is via de ‘meer HEMA’ nieuwsbrief.  

 Uw aanvraag van de reisverzekering wordt door HEMA beoordeeld.  

 Geeft u gegevens op die niet op waarheid berusten? Dan wordt u automatisch uitgesloten van 
deelname.  

 Na acceptatie van uw aanvraag door HEMA, ontvangt u bericht en gaat de verzekering in op de door u 
aangegeven datum.  

 

Tot slot  
 Wilt u meer informatie over de producten, de voorwaarden, een premieberekening maken of het 

afsluiten van een verzekering? Dan kunt u terecht op verzekerdbijHEMA.nl.  

 Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.  

 Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties, kortingen of aanbiedingen. Met uitzondering 
van de stapelkorting.  

 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 vindt u 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 gaat u akkoord met deze actievoorwaarden.  

 


