
Actievoorwaarden 
Voor wie? 

• De winactie ‘win een ABUS Urban fietshelm is een actie van Univé. 

• Deelname aan deze actie staat open voor mensen boven de 18 jaar  

 
Inhoud actie 

• Door deelname aan deze actie gaat u akkoord dat wij uw naam, adres, telefoon en 

e-mailgegevens gebruiken t.b.v. deze actie. 

• Deelname is voorbehouden aan meerderjarige personen met een vaste woon- 

en/of verblijfplaats in Nederland. 

• Personeel van Univé is uitgesloten van deelname. 

• Univé geeft 2 ABUS Urban fietshelmen weg. 

 
  Looptijd actie 

• De actie loopt van 1 december 2022 tot 14 december 2022. 

• Medio december wordt er via DM contact opgenomen met de betreffende 

winnaar. 

• De winnaar kan de fietshelm in dichtstbijzijnde winkel op halen.  

• Univé behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie 

(voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te verlengen en/of voortijdig te stoppen 

en/of op te schorten. 

• Indien sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op deze 

pagina. 

• In het geval de actie om wat voor reden dan ook wordt gestopt, gewijzigd of 

opgeschort dan is Univé niet aansprakelijk voor eventuele schade en hebben de 

Univé klanten ook geen recht op schadevergoeding. 

 
Privacy 

• De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de AVG is van toepassing 

op de persoonsgegevens die u ons in verband met deze actie verstrekt of heeft 

verstrekt.  

 
Aansprakelijkheid 

• Deelname aan de actie van Univé is geheel voor eigen risico. Univé aanvaardt 

geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook vóór, tijdens of na 

deelname aan de actie. 

• In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie 

wordt de deelnemer onherroepelijk van deelname uitgesloten. 

• Vragen over deze actie kunnen aan Univé worden gesteld 

via www.unive.nl/klantenservice. 

• Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen kenbaar worden 

gemaakt aan Univé Verzekeringen 

via www.unive.nl/klantenservice/klachtindienen 

 
Gebondenheid aan actievoorwaarden 

• Door deelname aan deze actie verklaart u zich akkoord met de actievoorwaarden. 

 

http://www.unive.nl/klantenservice
http://www.unive.nl/klantenservice/klachtindienen

