
  
 

  
 

 
Actievoorwaarden ZZP Bouwpakket 
februari 2023 
 
Voor de actie van Univé waarbij u een Bol.com cadeaukaart cadeau krijgt, gelden de volgende 
voorwaarden: 
 
Algemeen 

 De actie wordt georganiseerd door Univé Services B.V. gevestigd te: Hanzeplein 1, 8017 JC 
Zwolle, inschrijvingsnr. 05078632. 

 Door deel te nemen aan de actie verklaart u zich akkoord met deze actievoorwaarden. 
 De actieperiode loopt van 01-02-2023 tot en met 28-02-2023. 
 De actievoorwaarden kunt u online terugvinden op https://www.unive.nl/zzpbouw. 

 
De actie 

 Als u tijdens de actieperiode een ZZP Bouwpakket afsluit, met 3, 4, of 5 verzekeringen, en de 
verzekeringen worden door Univé geaccepteerd, dan heeft u recht op een Bol.com 
cadeaukaart t.w.v. € 75. 

 De cadeaukaart wordt per e-mail naar u verstuurd, nadat de premie van het ZZP Bouwpakket 
drie keer succesvol is geïncasseerd en er niet is gestorneerd.  

 De ingangsdatum van de verzekeringen moet binnen 3 maanden na afloop van de actie zijn 
(vòòr 1 juni) 

 
De deelnemers 

 Alleen klanten die voor 1 februari 2023 geen ZZP Bouwpakket hadden, kunnen meedoen aan 
deze actie.  

 Medewerkers van Univé zijn uitgesloten van deze actie.  
 Univé 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 mag dit zonder opgaaf van reden doen, zonder dat zij aansprakelijk is voor 
eventuele schade van de deelnemer. 

 
Privacy 

 De Univé privacyverklaring (zie unive.nl/privacy) en de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) zijn van toepassing op de persoonsgegevens die u ons in 
verband met deze actie verstrekt. 

 Univé gebruikt de ontvangen persoonsgegevens om de deelnemer te informeren over deze 
actie, de actie uit te voeren, de cadeaukaart toe te sturen en om contact met de deelnemer 
op te nemen indien dit nodig is. 

 
 



  
 

  
 

Aansprakelijkheid 
 Univé is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen als 

gevolg van gebruik(making) van de cadeaukaart. 
 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 de deelnemers en hebben de deelnemers geen 
recht op schadevergoeding. 

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

 
Tot slot 

 Univé kan op elk moment besluiten om de actie voortijdig (dus voor 28-2-2023) te 
beëindigen voor nieuwe deelnemers.  

 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. 

 

Zwolle, 31 januari 2023 


