
 
 

 
                                                                                                                                07 december 2022 

 
Actievoorwaarden ‘Winactie extra prijzen - Wintercheck’ 
 
Aan de actie zijn de volgende voorwaarden verbonden: 
A. De actie ‘winactie extra prijzen – Wintercheck’ (verder te noemen ‘actie’). 
B. De actie begint op 07 december 2022 en eindigt op 31 december 2022 om 23:59 uur. 
   

1. Deelname  

1.1. Deelname aan deze actie staat open voor alle klanten met een Allianz Direct autoverzekering. 
Om deel te nemen aan de actie kunnen deze klanten zich aanmelden via de actiepagina. 
 

1.2. Deelnemers maken kans op onderstaande prijzen. In totaal zijn er 58 prijzen te vergeven. De 
totale waarden van de prijzen is €3620. 

- 1x Tankbon t.w.v. €400,- Dit is een prepaid tankcard van TravelCard. De tankbon is te 
gebruiken totdat het limietbedrag is bereikt.  

- 2x Entree SnowWorld (4 personen). Je ontvangt een Friends & Family Skipas te gebruiken 
voor 4 uur met een waarde van €39,95 per persoon. De entree bon is bij verschillende 
SnowWorld locaties in te leveren. T.w.v. 2x €159,80.  

- 5x Fatboy (warmtekussen) een grijs warmtekussen t.w.v.  €149. 

- 5x Kindertablet Kruio Tab Ultra 2 Nickelodeon tablet van 32GB t.w.v. €163,95. 

- 5x Dashcam t.w.v. €49,18. 

- 10x Kwikfit Fit-To-Go abonnement Dit abonnement geldt voor de periode van 1 jaar. Daarna 
vervalt het automatisch of kan de winnaar besluiten het tegen betaling te verlengen. T.w.v. 
€39  

- 10x Winterpakket t.w.v. €29,99. Inhoud van het pakket: Lifehammer, IJskrabber, Draadloze 
telefoonhouder, Veiligheidshesje, Noodlamp  

- 20x Auto reispakket t.w.v. €19,99. Inhoud van het pakket: Nekkussen, Thermosbeker 
(400ml), Autoparfum, Magnetische telefoonhouder. 

 
1.3. Deze actie staat los van de jaarlijkse gratis wintercheck voor Allianz Direct klanten. Voorwaarde 

om te winnen is dat je een lopende autoverzekering bij ons hebt. 

 
1.4. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. 

1.5. Deelname aan de actie betekent dat de deelnemer tijdens en na de actieperiode benaderd kan 
worden door Allianz Direct over deze actie. Wil je geen kans maken op prijzen, dan kun je je 
afmelden via de afmeldknop in de Allianz Direct Wintercheck mailing of in je Allianz Direct Mijn 
Account. 

1.6. Het is niet mogelijk de geldwaarde van de actie uitgereikt te krijgen. Het is niet mogelijk om over 
de voorwaarden van actie te onderhandelen. De prijzen zijn overdraagbaar.  



Afhandeling 

1.7. De winnaars ontvangen 11 januari een mail waarin zij hun gegevens moeten bevestigen.  
 

1.8. De winnaars hebben 72 uur om te reageren op het bericht, anders komt de prijs te vervallen. Bij 
geen reactie na 72 uur wordt een nieuwe winnaar gekozen.  

 
1.9. De prijzen zullen na ontvangst van de adresgegevens in de maand januari 2023 worden verstuurd 

naar de winnaars. 

1.10. Vragen over de prijzen of de verzending van de prijzen kun je stellen via info@keiretsu.nl. 
Allianz Direct kan geen inhoudelijke vragen beantwoorden over de prijzen of eventuele 
verzending daarvan. 
 

2. Disclaimer 

2.1. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan deze actie wordt de 
deelnemer onherroepelijk van verder deelname uitgesloten.  

 
3. Slotbepalingen 

3.1. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. 

3.2. Deze actievoorwaarden zijn ook te raadplegen op www.allianzdirect.nl  

3.3. Allianz Direct kan deze actievoorwaarden altijd wijzigen. Een gewijzigde versie van de 
actievoorwaarden zal op de site worden geplaatst, voorzien van een datum waarop de wijziging 
ingaat. 

3.4. Allianz Direct behoudt zich het recht voor, om de actie op ieder moment in de actieperiode stop 
te zetten. Of niet tot uitkering over te gaan als oneigenlijk of onwettelijk gebruik is of wordt 
gemaakt van deze actie. 

3.5. Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kan je melden via ons contactformulier. 
Allianz Direct zal klachten zo snel mogelijk afhandelen.  

3.6. Allianz Direct verwerkt de persoonsgegevens, die door de deelnemers in het kader van deze actie 
worden verstrekt, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de 
Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Lees hierover meer in het 
privacystatement van Allianz Direct op www.allianzdirect.nl.  

http://www.allianzdirect.nl/
https://nl.allianzdirect.nl/contact/
http://www.allianzdirect.nl/

