
 

 

Actievoorwaarden Cashback Veilig Wonen vanaf 

11 mei 2021 

Voor wie? 

● Deelname aan deze actie staat open voor alle klanten, die in de actieperiode van 3 

mei 2021 tot en met 30 juni 2021 een Veilig Wonen-dienst afsluiten. 

Inhoud van de actie 

● Klanten die in de actieperiode een dienst afsluiten ontvangen een korting (in de vorm 

van storting van geld op hun bankrekening).  

● Het bedrag van de korting per gekozen dienst(en) binnen het Veilig Wonen-

abonnement bedraagt eenmalig: 

CV-onderhoud  €50,- 

Alarm in huis   €50,- 

Schoorsteenvegen  €50,- 

Dakgootreinigen  €50,- 

● Het kortingsbedrag wordt bij elkaar opgeteld als meerdere diensten tegelijk worden 

afgesloten, tot maximaal € 200,00. 

● De kortingscode kan eenmalig geactiveerd worden gedurende de periode van 3 mei 

2021 tot en met 30 juni 2021. 

● De korting wordt automatisch geactiveerd bij het aanvragen van een Veilig Wonen-

dienst die in de actieperiode wordt afgesloten. 

● Het bedrag van de korting wordt uiterlijk 3 maanden na ingang van het Veilig Wonen-

abonnement gestort op de bankrekening waarmee ook het maandelijkse bedrag voor 

het Veilig Wonen-abonnement wordt betaald. 

● De korting geldt enkel indien het afgesloten Veilig Wonen-abonnement uiterlijk op 1 

augustus 2021 is ingegaan. Bij de dienst Cv-onderhoud (Basis en All-in) vangt de 

ingangsdatum aan na inspectie en goedkeuring van de ketel. Als die goedkeuring 

plaatsvindt voor 1 november 2021, dan geldt de korting. Voor deze inspectie gelden 

eenmalige kosten van € 49,50. Wordt de cv-ketel afgekeurd en niet in onderhoud 

genomen, dan vervalt het recht op de korting van €50,-. 

● Univé kan de korting weer terugvorderen als de diensten binnen een jaar na de 

ingangsdatum worden beëindigd.  

● De actie kan niet gecombineerd worden met andere acties. 

Looptijd actie   

● 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/veilig-wonen voorzien van een datum waarop de wijziging ingaat.  



 

 

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

opgeschort, dan is Univé niet aansprakelijk voor eventuele schade. 

Gebondenheid aan actievoorwaarden   

Door deelname aan de actie Cashback Veilig Wonen 2021 verklaart de klant zich akkoord 

met deze actievoorwaarden. 

Privacy   

De Univé privacyverklaring (zie www.unive.nl/privacy) en de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming zijn van toepassing op de persoonsgegevens die de klant ons in 

verband met deze actie verstrekt of heeft verstrekt. Univé gebruikt de ontvangen informatie 

en persoonsgegevens om de klant te informeren over deze actie, uitvoering te geven aan 

deze actie en om contact met de klant op te nemen indien dit nodig is. 

 

Algemeen   

Deze actie wordt georganiseerd door Univé Diensten B.V. te Assen. Univé Diensten B.V. is 

een onderdeel van Coöperatie Univé U.A. en is ingeschreven in het handelsregister van de 

kamer van koophandel onder nummer 05072430, met BTWnummer NL8122.18.383.B01. 

Univé Diensten B.V. is gevestigd aan Jan Bommerstraat 4 (9402 NR) in Assen en 

bereikbaar via 0592-348 888 en via diensten@unive.nl.  

 

Klachten kan de klant richten aan Univé Diensten B.V. t.a.v afdeling Klachtenmanagement. 

Postbus 15, 9400AA Assen of via diensten@unive.nl. De klant ontvangt binnen 2 weken een 

reactie op een ingediende klacht. 

mailto:diensten@unive.nl
mailto:diensten@unive.nl

