Opstal- en/of Inboedelverzekering:
kortingsactie rookmelders
Actievoorwaarden
Dit zijn de actievoorwaarden die gelden voor de actie ‘kortingsactie rookmelders’ van Centraal Beheer,
waarmee u met korting rookmelders kunt kopen bij onze partner Brandpreventiewinkel.
U bent:

de klant die een Opstal- en/of Inboedelverzekering bij Centraal Beheer heeft (afgesloten).

Wij zijn: 	Centraal Beheer, handelsnaam binnen de Achmea Groep. De Opstal- en Inboedelverzekering zijn
financiële producten van Achmea Schadeverzekeringen N.V. Klushulp is een dienst van
Achmea Services N.V.

1

Over deze actievoorwaarden

1.1

Wanneer gelden deze voorwaarden?

1.2

•

Deze voorwaarden gelden voor de actie ‘kortingsactie rookmelders‘.

•

Wanneer u de rookmelder(s) met korting bestelt, gaat u als deelnemer akkoord met

•

deze actievoorwaarden.

Mogen wij deze voorwaarden veranderen?
Wij mogen deze actie zonder aankondiging eerder stoppen. En we kunnen de voorwaarden op ieder
moment eenzijdig wijzigen. Wij publiceren de nieuwe voorwaarden op centraalbeheer.nl/service/acties.

1.3

Wat geldt nog meer voor deze actie?
Voor deze actie geldt het Nederlands recht. Op de actie is het Privacy Statement van toepassing zoals
gepubliceerd op centraalbeheer.nl/over-ons/privacy-statement. Wij zullen uw gegevens verwerken met
inachtneming van de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

2

Over de actie en uw deelname

2.1

Wie mag deelnemen aan deze actie?
Klanten die een Opstal- en/of Inboedelverzekering van Centraal Beheer hebben en in de periode
van 22 september 2021 tot en met 2 november 2021 een e-mail over deze actie ontvangen.
Klanten die een Opstal- en/of Inboedelverzekering bij Centraal Beheer afsluiten in de periode van
22 september 2021 tot en met 2 november 2021 en een e-mail over deze actie ontvangen.
De kortingsactie is dus persoonsgebonden.

Hoe vaak mag u meedoen?
U kunt eenmalig meedoen. Met een minimum van 2 rookmelders en een maximum van 3 rookmelders
per polis. Zolang de voorraad strekt.
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2.2

2.3

Tot wanneer kan ik gebruikmaken van de actie?
In de e-mail die u over deze actie ontving staat de datum waarop u uiterlijk de rookmelders moet
bestellen. Na deze datum vervalt de actie.

2.4	Wat als de rookmelder niet werkt?
Neem dan contact op met onze partner Brandpreventiewinkel.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor mogelijke technische problemen die deelname aan de actie
verhinderen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit de actie.
Wijzigingen, typ- en/of zetfouten zijn voorbehouden.

3

Heeft u klachten?

3.1

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?
Laat het ons weten. Dat kan op meerdere manieren. Kijk hiervoor op centraalbeheer.nl/klachten.
Wij zoeken samen met u naar een oplossing. U krijgt binnen 10 werkdagen een antwoord op uw
vraag of klacht.

2/2

