
    
 
 

Actievoorwaarden ‘Special Guest Barcelona’ 
 
 

 

Algemeen 
Sluit voor 1 januari 2018 een HEMA Zorgverzekering af en maak kans op een trip naar 
Barcelona waar je als special guest bij de opening van de 100e buitenlandse HEMA winkel 
aanwezig bent.  
 

Hoe werkt het? 
Om hiervoor in aanmerking te komen, moet je maar een paar dingen doen. We zetten het even voor je 
op een rijtje. 
 

1. Sluit een nieuwe HEMA Zorgverzekering af voor 1 januari 2018.  
2. De verzekering moet na de bedenktijd van 14 dagen nog lopen.  
3. Personeel van HEMA is uitgesloten van deze actie. 
4. Zowel nieuwe klanten als klanten die hun zorgverzekering laten doorlopen maken kans.  
5. De winnaar wordt in januari bekend gemaakt. 

 
 

Voorwaarden & Condities deelname 
 

 De actie is exclusief voor jou als klant van HEMA Zorgverzekering. 

 Je mag 1 extra gast meenemen 

 De actie is inclusief vlucht + hotel (2 overnachtingen) 

 De opening in Barcelona is op 21 februari 2018, deze datum is onder voorbehoud.  

 Je krijgt 100 euro shoptegoed bij HEMA 

 De actieperiode loopt van 28 december tot en met 31 december 2017. 

 Je moet meerderjarig zijn en in Nederland een vaste woon- of verblijfplaats hebben. 

 Wil je meer informatie over onze verzekeringen, de voorwaarden inzien, een 
premieberekening maken of de verzekering direct sluiten? Dan kun je terecht op 

www.hema.nl/zorg  
 

Tot slot 
 

 Door deelname aan deze actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden. 

 Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing. 

 Deze actie is een initiatief van HEMA ter promotie van HEMA Verzekeringen.  

 Als aanbieder van deze actie heeft HEMA het recht de actie te beëindigen of de voorwaarden 
tussentijds aan te passen. De gewijzigde voorwaarden vind je in dat geval op 

www.hema.nl/zorg  
 HEMA, de door hen ingeschakelde hulppersonen of andere partijen, zijn niet aansprakelijk 

voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit - of op enige andere wijze verband 
houdt met - deze actie. 

 
 
 
 
 
 
Voor opmerkingen, tips of klachten over deze actie kun je terecht op www.hema.nl/zorg Je vindt daar 
het contactformulier op de pagina Klantenservice. Na ontvangst van je bericht neemt HEMA 
Verzekeringen zo spoedig mogelijk contact met je op. 

http://www.hema.nl/zorg
http://www.hema.nl/zorg

