
 

 

 

 
 

Actievoorwaarden ‘Verdien € 12,50’ 
 
 
Aan de actie ‘Verdien € 12,50’ zijn de onderstaande actievoorwaarden verbonden:  
1.  De actie ‘Verdien € 12,50’ (hier na te noemen ‘actie’) loopt tot 15 november 2021.     

2.  Bij het online afsluiten van een ZEKUR Zorgverzekering ontvangt de ZEKUR Zorgklant een ZEKUR-  
     link.  
3.  Met deze link kan een vriend(in), kennis of familielid aangebracht worden.  
4.  Als via deze link een nieuwe klant de ZEKUR Zorgverzekering online aanvraagt, dan 
     ontvangen de nieuw aangebrachte ZEKUR-klant en de bestaande ZEKUR-klant elk € 12,50. 
5.  De nieuw aangebrachte klant heeft nog geen zorgverzekering bij ZEKUR. 
6.  De aan te brengen klant gebruikt de ZEKUR-link van de bestaande ZEKUR-klant voor het afsluiten 
     van de zorgverzekering.  
7.  Als de ZEKUR-link niet wordt gebruikt als de zorgverzekering online wordt afgesloten, dan is  
     het achteraf onder geen enkele voorwaarde mogelijk om nog in aanmerking te komen voor deze 
     actie.  
 
Verder geldt:  
8.  De actie geldt niet voor kinderen tot en met 17 jaar. 

9.  De actie kan niet gecombineerd worden met andere acties. 
10.De actie geldt niet wanneer er personen worden meeverzekerd (bijgeschreven) via 

     ZEKUR.nl/wijzigingen/wijziging-doorgeven 

11.De actie geldt niet wanneer de verzekeringsnemer een zorgverzekering aanvraagt via  

     papier, chat, e-mail, telefoon en Excel.  

12.De actie is niet van toepassing wanneer er een ZEKUR Wonenverzekering, ZEKUR  

Autoverzekering, ZEKUR Motorverzekering, ZEKUR Fietsverzekering, ZEKUR Bromfietsverzekering, 
ZEKUR ZZP-verzekering, ZEKUR Bestelautoverzekering of ZEKUR Hypotheek wordt afgesloten. 

13.De actie geldt niet wanneer de verzekeringsnemer in het buitenland woont. 

14.De actie geldt niet voor buitenlandse werknemers die in Nederland werken. 

15.De actie geldt niet voor verzekeringen die via zakelijke relaties, zoals uitzendbureaus,  
     vergelijkingssites, affiliaties en dergelijke worden afgesloten. 
16.De actie geldt alleen als de verzekeringsaanvraag wordt geaccepteerd.  

17.Het bedrag van de actie wordt na de acceptatie van de verzekering en in ieder  
     geval drie maanden na de ingangsdatum van de verzekering automatisch op de betreffende  
     rekeningen gestort.  
18.Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.  

19.ZEKUR is vrij om deelnemers uit te sluiten van de actie, om haar moverende redenen.  

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

     ZEKUR overeenkomen, is niet toegestaan.  

21.Het inzetten van Google Ads of andere advertentieteksten op zoekwoorden waar ZEKUR in  

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

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



 

 

23.Deelnemers die onjuiste of onvolledige gegevens of een ongeldig banknummer opgeven zijn  
     uitgesloten van deelname aan de actie.  
24.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.  
25.Als je een klacht hebt, kun je deze richten aan ZEKUR, Postbus 15, 9400 AA in Assen.  
26.Door deel te nemen aan de actie ga je automatisch akkoord met de hierboven genoemde 
     voorwaarden.  
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