voorwaarden premiemelder
10% extra gelukskorting voor de rest van 2021

algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing voor het verkrijgen van 10% extra gelukskorting na het
invullen van de premiemelder voor de zorgpremies 2022. De korting is geldig van 12 nov t/m 31
dec 2021.
wanneer kom je in aanmerking?
• Je komt in aanmerking voor de 10% extra gelukskorting als je bij HEMA de premiemelder
hebt ingevuld voor de zorgpremies 2022.
• Je registreert je e-mailadres op het domein van HEMA Zorgverzekering of een ander
platform in beheer van HEMA Financial Services B.V.
• Je ontvangt 12 november een e-mail met onze zorgpremies 2022.
• Hierin zit een barcode voor gebruik in de fysieke winkels en een kortingscode voor online
gebruik op HEMA.nl.
• Je hebt in 2021 nog geen zorgverzekering bij HEMA.
• Deze actie is niet van toepassing voor verzekerden die al een HEMA zorgverzekering
hebben. Deze ontvangen nu al het gehele jaar 10% extra gelukskorting.
gelukskorting en gebruik
De geluksorting geldt op: bijna alle aankopen in één van de Nederlandse filialen van HEMA;
aankopen op hema.nl. Zie de voorwaarden op zorgverzekeringhema.nl.
gelukskorting wordt niet verstrekt op
boeken en geneesmiddelen; facilitaire kosten (zoals vermaak- en bezorgkosten); waardebonnen
of cadeaubonnen (zoals cadeaukaarten); producten besteld op hema.nl: fotoproducten, fietsen,
private lease, matrassen, 3D printen, ontwerp het zelf, Selected by HEMA en gebak; HEMA
Verzekeringen, notarisservice, telecomproducten, lekker weg producten, HEMA Tickets, NS-actie,
iTunesproducten.
gebruik
De korting is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar en mag alleen door de gerechtigde gebruikt
worden. Het uitlenen van de barcode of kortingscode is niet toegestaan. Kassamedewerkers
hebben het recht om legitimatie te vragen.
tot slot
Door het deelnemen aan deze actie ga je 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 vind je in dat geval op
www.hema.nl/zorg. 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. Je
persoonsgegevens worden opgenomen in ons bestand. Je gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Wet bescherming
persoonsgegevens worden verwerkt. Voor opmerkingen, tips of klachten over deze kortingsactie kun je terecht op
https://zorgverzekeringhema.nl/klantenservice/vragen. Na ontvangst van je bericht neemt HEMA Zorgverzekering zo spoedig
mogelijk contact met je op.

