
 
 

Actievoorwaarden ‘€ 50,- retour bij het afsluiten van een ZEKUR ZZP 

Inkomensverzekering door Univé' 

 
Je krijgt eenmalig € 50,- retour bij het afsluiten van een ZEKUR ZZP Inkomensverzekering door Univé 

wanneer je al een Gewoon ZEKUR ZZP verzekeringsbundel of een Extra ZEKUR ZZP 

verzekeringsbundel hebt lopen bij ZEKUR. 

Aan de actie ‘€ 50,- retour bij het afsluiten van een ZZP Inkomensverzekering door Univé' hierna 

genoemd de actie, zijn de volgende actievoorwaarden verbonden:  

 

Je krijgt eenmalig €50 retour als: 

 Je een ZEKUR ZZP bundel van ZEKUR hebt, namelijk Gewoon ZEKUR ZZP of Extra ZEKUR ZZP. 

 Je daarnaast voor de eerste keer een ZEKUR ZZP Inkomensverzekering door Univé afsluit.  

 Je hebt niet eerder een ZZP Inkomensverzekering gehad via ZEKUR of Univé.  

 De ZEKUR ZZP inkomensverzekering door Univé (hierna genoemd de verzekering) online is 
afgesloten via http://beta.unive.nl/zzp-inkomensverzekering-via-zekur/ 

 De verzekering tussen 29 september 2017 en 1 januari 2018 wordt aangevraagd. 

 De verzekering uiterlijk 1 januari 2018 ingaat. 

 De aanvraag voor de verzekering geaccepteerd is door Univé.  
 

Verder geldt:  

 De € 50,- wordt in maart 2018 op je bankrekening teruggestort.  

 Het bedrag wordt gestort op het bankrekeningnummer waarvan de premie wordt betaald.  

 De € 50,- kan niet worden verrekend met je maandelijkse premie.  

 De actie is persoonsgebonden, zowel de ZEKUR ZZP Verzekeringsbundel als de ZEKUR ZZP 
Inkomensverzekering door Univé staan op dezelfde naam. 

 De actie geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. Dan kun je geen ZEKUR ZZP 
Inkomensverzekering bij Univé afsluiten.  

 De actie geldt niet voor personen ouder dan 44 jaar. Dan kun je geen ZEKUR ZZP 

Inkomensverzekering bij Univé afsluiten.  

 De actie geldt niet voor personen die korter dan 1 jaar zelfstandig ondernemen. De ZZP 

Inkomensverzekering door Univé kan worden aangevraagd door ZZP’ers die minimaal 1 jaar 

zelfstandig ondernemen. 

 Je hebt geen premieachterstand bij ZEKUR. 

 De actie kan niet gecombineerd worden met andere acties. 

 De actie geldt niet wanneer je een verzekering aanvraagt via papier, chat, e-mail of telefoon.  

 De actie geldt alleen als je in Nederland woont en je bedrijf ook in Nederland is gevestigd. 

 De actie geldt niet voor verzekeringen die via zakelijke relaties, zoals uitzendbureaus, 
vergelijkingssites, affiliaties en dergelijke worden afgesloten.  

 ZEKUR is vrij om deelnemers uit te sluiten van de actie, zonder verdere toelichting van de 
reden hiervan. 

 Over de actie kan niet worden gecorrespondeerd. 

  

 

http://beta.unive.nl/zzp-inkomensverzekering-via-zekur/


 
 Nieuwe klanten werven via zelf ontwikkelde websites die qua vorm en stijl met de website 

van ZEKUR overeenkomen, is niet toegestaan.  

 Het inzetten van Google Ads of andere advertentieteksten met zoekwoorden waar ZEKUR in  

      voorkomt om nieuwe klanten naar een (eigen) website te leiden, is niet toegestaan.  

 Het is niet toegestaan om de naam ZEKUR als afzender in welke vorm dan ook te gebruiken.  

 Als je onjuiste of onvolledige gegevens of een ongeldig banknummer opgeeft ben je 
uitgesloten van deelname aan de actie.  

 ZEKUR en haar reclame- en internetbureau kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden 
voor storingen in netwerk, hardware of software die resulteren in het niet aankomen bij 
ZEKUR of bij de deelnemer van de juiste informatie.  

 Indien het bedrag van € 50,- om een of andere reden niet wordt uitgekeerd dan blijft het 
bedrag eigendom van ZEKUR. 

 
 
Door deel te nemen aan de actie ga je automatisch akkoord met de hierboven beschreven 
actievoorwaarden. Als je een klacht hebt, kun je deze richten aan ZEKUR, Postbus 15, 9400 AA in 
Assen. Deze actievoorwaarden zijn beschikbaar op actiepagina: www.zekur.nl/acties 
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