Voorwaarden HEMA Zorgverzekering
kortingskaart 2017
algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de kortingskaart behorende bij de HEMA Zorgverzekering. Met uw kortingspas
krijgt u 10% korting op nagenoeg het gehele HEMA assortiment in één van de HEMA filialen en online op hema.nl. De
kortingskaart is geldig vanaf 1 december 2016 en gedurende het kalenderjaar 2017. Kinderen tot 17 jaar ontvangen een
zorgpas waarmee ze het gehele jaar maar voor €12,50 (i.p.v €27,50 (t/m 9 jaar) cq. €30,00 (vanaf 10 jaar) naar WILDLANDS
Adventure Zoo Emmen kunnen. Dat is een korting van meer dan 50%.

wanneer komt u in aanmerking?




U komt in aanmerking voor de kortingskaart bij het afsluiten van een HEMA Basisverzekering.
U bent meerderjarig, of u bereikt de leeftijd van 18 jaar in 2017, en u heeft een vaste woon- of
verblijfplaats in Nederland.
Kinderen t/m 17 jaar kunnen het gehele jaar voor maar €12,50 naar Wildlands. Zij ontvangen geen 10% kortingskaart van
HEMA.

korting en gebruik van de kortingskaart



















Korting geldt op:
aankopen in één van de Nederlandse filialen van HEMA
aankopen op hema.nl die in de winkel worden afgehaald of worden thuisbezorgd (barcode van de kortingspas moet in het
bestelproces zijn ingevoerd).
Op vertoon van de kortingskaart in één van de Nederlandse HEMA filialen of door het invullen van de barcode van uw
zorgpas in het besteloverzicht op hema.nl krijgt u op nagenoeg alle aankopen een korting van 10%.
Let op: op online aankopen kunnen wij alleen korting geven als de barcode ingevoerd is tijdens het bestelproces. Hiervoor
moet je de barcode op de voorkant van de zorgpas invullen in het kortingscode veld. Bij afhalen in de winkel dient dus ook
de barcode al ingevoerd te worden tijdens de online bestelling.
Korting wordt niet verstrekt:
op onderdelen, hulpmaterialen of arbeidsloon bij reparatie;
op boeken en geneesmiddelen;
op facilitaire kosten (zoals vermaak- en bezorgkosten);
op waardebonnen of cadeaubonnen (zoals cadeaukaarten);
op de volgende producten besteld op hema.nl: fotoproducten, fietsen, 3D printen, ontwerp het zelf, Selected by HEMA en
gebak.
op HEMA Verzekeringen, notarisservice, telecomproducten, lekker weg producten, HEMA Tickets, HEMA academie, NSactie, iTunes-producten;
bij betaling met creditcard en vouchers.
HEMA is te allen tijde gerechtigd bepaalde artikelen uit te sluiten van de korting dan wel een afwijkende korting te
verlenen.
10% korting wordt ook verleend op artikelen die al met een korting worden aangeboden. De korting op reeds afgeprijsde
artikelen wordt in dit geval berekend over het bedrag dat resteert na aftrek van de korting die al wordt aangeboden.
De kortingskaart is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar en mag alleen door de op de kaart genoemde persoon worden
gebruikt. Het uitlenen van de kortingkaart is niet toegestaan. Kassamedewerkers hebben het recht om legitimatie te
vragen.
De kortingskaart blijft eigendom van HEMA.
Nieuwe klanten die in december al een zorgverzekering bij HEMA afsluiten, kunnen meteen profiteren van de 10%
kortingskaart.
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kinderen voor €12,50 naar WILDLANDS Adventure Zoo Emmen









Met hun zorgpas kunnen kinderen onder de 18 jaar het hele jaar voor maar €12,50 naar WILDLANDS Adventure Zoo
Emmen. De reguliere prijzen zijn €27,50 (t/m 9 jaar) en €30,00 (vanaf 10 jaar). Dit is dus een korting van meer dan 50%. Let
op: word je gedurende het jaar 18 dan ontvang je de 10% kortingspas.
De kinderactie op de entree geldt bij minimaal 1 betalende volwassene en op vertoon van de zorgpas. De betalende
volwassene betaalt de reguliere online entreeprijs van € 30,00.
Per betalende volwassene kunnen maximaal 5 kinderen met een HEMA Zorgverzekering gebruik maken van de actie.
Deze korting is alleen te verkrijgen door middel van het inleveren van het via www.wildlands.nl/hema17 gekochte
entreeticket.
Kinderen t/m 2 jaar hebben gratis entree.
Niet geldig in combinatie met andere acties, (groeps)kortingen, Air Miles en niet inwisselbaar voor contant geld.
Alleen geldig tijdens seizoen 2017: van 2 januari 2017 t/m 30 december 2017. Bekijk http://www.wildlands.nl/plan-jebezoek/openingstijden/ voor actuele openingstijden en –dagen.





De kinderactie op de entree van WILDLANDS is strikt persoonlijk, niet overdraagbaar en mag alleen door de op de kaart
genoemde persoon worden gebruikt. Het uitlenen van de zorgpas is niet toegestaan.
Meer informatie over WILDLANDS Adventure Zoo Emmen vindt u op www.wildlands.nl/hema17.
Koop uw ticket(s) online op www.wildlands.nl/hema17.

tot slot







Door het afsluiten van de HEMA Zorgverzekering gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
HEMA heeft het recht de voorwaarden tussentijds aan te passen. De gewijzigde voorwaarden vindt u in dat geval op
www.hema.nl/kortingspas.
HEMA heeft het recht de barcode op de kortingskaart bij misbruik of oneigenlijk gebruik te blokkeren.
HEMA is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit - of op enige
andere wijze verband houdt met - de kortingskaart.
Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons bestand. Uw gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Wet
bescherming persoonsgegevens worden verwerkt.
Voor opmerkingen, tips of klachten over deze kortingskaart kunt u terecht op www.zorgverzekeringhema.nl/kortingskaart.
Na ontvangst van uw bericht neemt HEMA Zorgverzekering zo spoedig mogelijk contact met u op.
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