
Voorwaarden  
● Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Nieuwjaarsactie van ZP Zaken 

B.V. voor nieuwe "Beroepsaansprakelijkheidsverzekering klanten inclusief ZP 

Zaken Start lidmaatschap", verder genoemd BAV+ZPZAKEN. De actie is geldig 

voor aanmeldingen van 20 januari 2020 tot en met 31 januari 2020 via de 

actiepagina www.zpzaken.nl/fb-nieuwjaarsactie of 

www.zpzaken.nl/li-nieuwjaarsactie. 

● Iedereen die bij ZP Zaken een BAV+ZPZAKEN afsluit ontvangt binnen 1 

werkdag na incasso van de BAV+ZPZAKEN een Bol.com digitale cadeaukaart 

ter waarde van 100 EURO op het bij aanmelding ingevulde emailadres. 

Indien het veld member get member is ingevuld met het emailadres van een 

bestaand BAV+ZPZAKEN lid ontvangt ook deze een Bol.com digitale 

cadeaukaart ter waarde van 100 EURO. 

● De Bol.com digitale cadeaukaart is 3 jaar geldig. Je hoeft hem niet in 1 keer te 

besteden, het restant blijft staan in je Bol.com account. Zie voor alle 

voorwaarden van de Bol.com digitale cadeaukaart: 

https://www.bol.com/nl/m/cadeaubonvoorwaarden/ 

● De looptijd van een BAV+ZPZAKEN voor nieuwe leden die meedoen aan de 

actie is 12 maanden na ontvangst aanmelding. Dit om risico in te perken voor 

misbruik van de actie. Na 12 maanden is de BAV+ZPZAKEN dagelijks 

opzegbaar.  

● Bestaande BAV+ZPZAKEN klanten zijn uitgesloten van de actie. Wel kunnen ze 

meedoen door nieuwe klanten aan te dragen. ZIe 

www.zpzaken.nl/kerstactiemember voor meer info. 

● De waarde van de Bol.com digitale cadeaukaart is €100,-. 

● De Bol.com digitale cadeaukaart  is niet gebonden aan de verzekeringnemer en 

dus overdraagbaar. 

● De Bol.com digitale cadeaukaart is niet inwisselbaar voor geld. 
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● Er kunnen verder geen rechten aan deze actie ontleend worden. 

● Je hebt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen na aanmelding. Mocht je binnen 

14 dagen opzeggen heeft ZP Zaken het recht om zowel de Bol.com cadeaukaart 

ter waarde van 100 EURO van jou en eventueel degene die je heeft 

aangedragen terug te vorderen binnen 5 werkdagen na opzegging. Dit uiteraard 

in alle redelijkheid over en weer. 

● ZP Zaken B.V. behoudt zich het recht voor de actie zonder opgave van reden 

stop te zetten. ZP Zaken B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade, direct 

en/of indirect, in verband met het vroegtijdig beëindigen van de actie. 

● Verder zijn de algemene voorwaarden van ZP Zaken ook van kracht op deze 

actie. 

● Heb je vragen over deze actie? Op zpzaken.nl lees je op welke manier je contact 

met ons kunt opnemen. 
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