voorwaarden 10% korting met
HEMA Zorgverzekering 2018
algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing voor het verkrijgen van 10% korting op bijna alle aankopen bij HEMA met de
HEMA Zorgverzekering. De korting is geldig gedurende het kalenderjaar 2018.

wanneer komt u in aanmerking?
∞∞ U komt in aanmerking voor de 10% korting als u bij HEMA een HEMA Basis zorgverzekering voor 2018 heeft afgesloten.
∞∞ U koppelt uw verzekerdennummer, dat op uw polisblad staat, aan uw ‘meer HEMA’ account. Uw polisblad kunt u
vinden in uw mailbox.

korting en gebruik
Korting geldt op:
∞∞ aankopen in één van de Nederlandse filialen van HEMA;
∞∞ aankopen op hema.nl;
∞∞ bij het scannen van uw ‘meer HEMA’ klantenpas in één van de Nederlandse HEMA filialen of door online in te loggen
op uw ‘meer HEMA’ account krijgt u automatisch op nagenoeg alle aankopen een korting van 10%;
∞∞ 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.
Korting wordt niet verstrekt:
∞∞ 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, matrassen, 3D printen, ontwerp het zelf,
Selected by HEMA en gebak;
∞∞ op HEMA Verzekeringen, notarisservice, telecomproducten, lekker weg producten, HEMA Tickets, NS-actie, iTunesproducten.
Gebruik:
∞∞ Let op: u moet uw verzekerdennummer wel eenmalig koppelen aan uw ‘meer HEMA’ account.
∞∞ De korting is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar en mag alleen door de op de kaart genoemde persoon
worden gebruikt. Het uitlenen van de kaart is niet toegestaan. Kassamedewerkers hebben het recht om legitimatie te
vragen.

tot slot
∞∞ Door het deelnemen aan deze kortingsactie gaat u akkoord met deze voorwaarden.
∞∞ Op deze voorwaarden is 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.
∞∞ HEMA heeft het recht de korting 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 - deze korting.
∞∞ 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 kortingsactie kunt u terecht op www.hema.nl/vragen/klantenpas.
Na ontvangst van uw bericht neemt HEMA Zorgverzekering zo spoedig mogelijk contact met u op.

