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Actievoorwaarden  

Voor de beursactie ‘Test uw kennis over cybercrime en brand’, waarbij kans kan worden gemaakt op 
een preventiepakket van € 400,00 (hierna: de ‘Actie’), gelden de volgende Actievoorwaarden: 

1. Algemeen 

 De Actie wordt georganiseerd door Univé Dichtbij (Abe Lenstra boulevard 2, 8448 JB Heerenveen). 
Univé Dichtbij is een handelsnaam van Coöperatie Univé Dichtbij U.A. gevestigd te Heerenveen, KvK 
08000861 en zal hierna worden aangeduid als ‘Univé’.  

 Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden. 

 Deze Actie loopt van 22-09-2022 tot en met 09-12-2022. 

 Deze Actievoorwaarden staan op www.unive.nl/zakelijk/beurzen en zijn op te vragen tijdens de 
hieronder in 2.1. genoemde beursdagen. Ook zijn de Actievoorwaarden per mail op te vragen bij 
mevrouw M. Holloway via michelle.holloway@unive.nl.  

 Univé kan te allen tijde deze Actievoorwaarden wijzigen. Een gewijzigde versie van deze 
Actievoorwaarden zal op de website www.unive.nl/zakelijk/beurzen geplaatst worden, voorzien van 
een datum waarop de wijziging ingaat. 

 Univé behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de Actie te allen tijde te beëindigen of 
te verlengen. 

2. De Actie 

 De Actie is geldig op de volgende beurzen: Op de Agrarische Schouw van 22 september 2022 en op de 
Landbouwbeurs Leeuwarden van 7 t/m 9 december 2022.   

 Deelname aan de Actie is mogelijk tijdens de openingstijden van bovengenoemde beurzen, te weten 
van 08.30 – 17.30 uur op donderdag 22 september 2022 in Joure en van  10.00 – 18.00 uur op 
woensdag 7 december 2022 en van 13.00 – 22.00 uur op donderdag en vrijdag 8 en 9 december 2022 
in Leeuwarden.   

 Deelname aan de Actie is mogelijk door zes vragen te beantwoorden, de antwoorden in te vullen op 
een door Univé opgestelde flyer en de ingevulde flyer op één van de beursdagen tijdens de 
openingstijden in te leveren bij een Univé stand.   

 Over de Actie kan een artikel geschreven worden. Dit artikel wordt gedeeld op de Social Media pagina’s 
van Univé, zoals LinkedIn, Facebook en/of Instagram.    

3. De prijs 

 Door mee te doen aan de Actie maakt een deelnemer kans op een preventiepakket t.w.v. € 400, 
bestaande uit brand- en cyberpreventie artikelen. Per beurs wordt één winnaar getrokken uit alle 
flyers met de juist ingevulde antwoorden. Deze winnaar krijgt het preventiepakket.    

 Zolang de voorraad strekt, ontvangen álle deelnemers na inlevering van de ingevulde flyer een emmer. 

 Het trekken van de winnaars vindt plaats binnen twee weken na de laatste beursdag. Dit betekent dat 
de trekking voor de beurs in Joure uiterlijk plaatsvindt in week 40 van 2022, voor de beurs in 
Leeuwarden uiterlijk plaatsvindt in week 51. De winnaars krijgen persoonlijk bericht. 

 Als over de prijs kansspelbelasting verschuldigd is, neemt Univé die belasting voor haar rekening. 

4. De deelnemers 
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 Aan de Actie kan iedereen meedoen met uitzondering van medewerkers van Univé en hun polis- en 
huisgenoten. 

 Voor deelname aan de Actie is een minimale leeftijd van 18 jaar vereist.  

 Univé mag deelname aan de Actie weigeren of beëindigen als de deelnemer handelt in strijd met deze 
Actievoorwaarden of met de wet of als sprake is van enige vorm van misbruik door de deelnemer. 
Univé mag dit zonder opgaaf van reden doen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade van 
de deelnemer. 

5. Privacy 

 De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) is van toepassing op de persoonsgegevens die 
de deelnemer Univé in verband met de Actie verstrekt. 

 De informatie die u ons voor deze Actie beschikbaar stelt, wordt gebruikt om u te informeren over 
deze Actie en om u te informeren als u de prijs heeft gewonnen. 

 De deelnemer kan op de antwoordflyer aangeven of Univé contact mag opnemen om een afspraak 
met een Univé-adviseur te maken en/of hij de antwoorden van de test per e-mail toegestuurd wil 
krijgen. Ook kan de deelnemer aangeven dat hij informatie wenst te ontvangen over de ‘Cyber Fit 
Service’ van Univé.  Alleen als de deelnemer heeft aangegeven hier prijs op te stellen, zal Univé de 
persoonsgegevens van de deelnemer gebruiken om een afspraak met een Univé-adviseur te maken 
en/of de antwoorden van de Actie per e-mail te versturen en/of informatie over de Cyber Fit Service 
per e-mail te versturen. Er gelden voorwaarden om gratis deel te kunnen nemen aan Cyber Fit Service. 
Meer informatie is te vinden op unive.nl/cyberfit. 

6. Aansprakelijkheid  

 Univé is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en of personen als gevolg van 
deelname aan deze Actie of gebruik(making) van de uitgekeerde prijs. 

 Mocht de Actie om wat voor reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort worden, dan zijn Univé 
en de eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen, of derden niet aansprakelijk voor eventuele 
schade van deelnemers en hebben de deelnemers geen recht op een schadevergoeding. 

 Univé en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor uit de 
Actie voortvloeiende kosten en handelingen. 

7. Slotbepalingen 

 De inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software en overige informatie 
mag niet worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder toestemming van Univé. 

 Klachten kunt u richten aan de directie van Univé via Coöperatie Univé U.A. t.a.v. afdeling 
Klachtenmanagement. Postbus 15, 9400 AA  Assen.  U ontvangt binnen 2 weken een reactie op uw 
klacht. 

 Overige vragen/opmerkingen kunt u stellen aan mevrouw M. Holloway via 
michelle.holloway@unive.nl. 

 Op deze actie is de Gedragscode promotionele kansspelen 2014 van toepassing. 
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