
  

Actievoorwaarden 2022 
Voor de actie van Univé waarbij kans kan worden gemaakt op een online 
veiligheidscheck thuis, door een ethisch hacker gelden de volgende 
voorwaarden: 

Algemeen 
 Door deelname aan deze actie van Univé maakt u kans op een bezoek thuis van een ethisch 

hacker van maximaal een uur (hierna: actie). 
 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 actie loopt van 21-03-2022 tot 10-04-2022. 
 De actievoorwaarden kunt u online terugvinden op www.unive.nl/cyberhulp/actie. 
 
De actie 
 Aan de actie kunt u meedoen door u in te schrijven op www.unive.nl/cyberhulp/actie. 
 Uit alle inzendingen worden 5 winnaars geselecteerd. 
 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 er sprake is van een dergelijke wijziging zal deze worden vermeld op 
www.unive.nl/cyberhulp/actie voorzien van een datum waarop de wijziging ingaat.  

 
De deelnemers 
 Aan de actie kan iedereen meedoen, met uitzondering van medewerkers van Univé. 
 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 deelnemer. 
 
De prijs 
 De prijs die gewonnen kan worden is een huisbezoek van een ethisch hacker van maximaal één 

uur. De ethisch hacker bespreekt met de winnaar de online gevaren en bekijkt aan welke 
gevaren de winnaar bloot staat. 

 Het bezoek van de ethisch hacker aan de winnaars is op 20, 21 of 22 april 2022. Bij de 
bekendmaking van de prijs wordt een dag en tijdstip van het bezoek bekendgemaakt. 
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 De prijs is niet inwisselbaar voor geld of andere goederen of diensten. Bij weigering van de prijs 
en/of als de prijs niet kan worden uitgekeerd, vervalt deze. 

 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. 
 Als over de prijs kansspelbelasting verschuldigd is, neemt Univé die voor haar rekening.  
 
Het aanwijzen en bekendmaken van de winnaar 
 Een medewerker van Univé loot een winnaar uit de aanmeldingen op 13 april. 
 Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. 
 De prijswinnaar ontvangt uiterlijk 15 april persoonlijk bericht en gepubliceerd op de 

actiepagina.   
 
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 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 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 eventueel schade van 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. 

 
Regels voor de ethisch hacker 
 Aangezien inbraak in computersystemen strafbaar is volgens de Nederlandse wet, geeft u door 

deelname aan deze actie toestemming om uw online veiligheid te laten testen door een ethisch 
hacker en zal u daarvoor geen aangifte doen tegen de ethisch hacker en/of Univé.  

 De ethisch hacker houdt zich bij de uitvoering van zijn werkzaamheden aan de regels van het 
Nationaal Cyber Security Center zoals neergelegd in de ‘Coordinated Vulnerability Disclosure: 
de leidraad’.  

 De ethisch hacker belooft niets te beschadigen, niets openbaar te maken van wat hij aantreft 
en de online risico’s alleen met de aanwezigen te delen.  
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 Er zal uitsluitend gekeken worden naar lekken in apparaten waarbij het niet nodig is om code 
uit te voeren om ergens toegang tot te krijgen. Er is geen enkele sprake van zelf daadwerkelijke 
indringen in een systeem om wachtwoorden of andere gegevens te vergaren. Op die manier 
ontstaat er geen blijvende schade aan apparatuur en is er ook geen risico dat er achterdeurtjes 
worden gecreëerd waarvan een kwaadwillende gebruik zou kunnen maken.  

 Er zal gekeken worden of de deelnemer voorkomt in bekende datalekken. Dit zijn lekken die 
door anderen naar buiten gebracht zijn en online gedeeld worden.  

 Er zal geen uitgebreide technische ondersteuning geboden worden voor de gevonden risico's. 
Er zal wel een advies volgen met mogelijke oplossingen.  

 Kortom, een ethische hacker kijkt en denkt zoals een kwaadwillende, zodat er een beeld 
ontstaat van de mogelijke kwetsbaarheden. Dit geeft de kans om actie te ondernemen voordat 
een kwaadwillende dat doet. Er zal geen blijvende schade ontstaan. Dit is geen garantie dat u 
volledig veilig bent, want er komen iedere dag weer nieuwe mogelijkheden en kwetsbaarheden 
bij. 
 
 

Tot slot 
 Overige vragen/opmerkingen kunt u stellen aan Petra van Butselaar via 

petra.vanbutselaar@unive.nl  
 Op deze actie is de Gedragscode promotionele kansspelen van toepassing. 
 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, 18 maart 2022 


