22 november 2021

Actievoorwaarden ‘Winactie Google Home’
Aan de actie zijn de volgende voorwaarden verbonden:
A. De actie ‘winactie Google Home’(verder te noemen ‘actie’)
B. De actie begint op 13 december 2021 en loopt tot en met 19 december 2021.

1. Deelname
1.1. Deelname aan deze actie staat open voor deelnemers die @allianzdirectnl volgen, de post liken,
reageren en een ander persoon taggen waarvan zij vinden dat deze persoon de prijs verdient.
1.2. Deze volgers maken kans op een Google Home (mini). Er zijn 4 Google Home weg te geven ter
waarde van 149 Euro en 4 Google Home Mini’s weg te geven ter waarde van 49 euro. In totaal
zijn er 8 apparaten te vergeven. De totale waarden van de prijzen is 832 EUR. Dit is geen
combinatie, de deelnemers kunnen maximaal 1 apparaat winnen.
1.3. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
1.4. Deelname aan de actie betekent dat de deelnemer tijdens en na de actieperiode benaderd kan
worden door Allianz Direct over deze actie.
1.5. Het is niet mogelijk de geldwaarde van de actie uitgereikt te krijgen. Het is niet mogelijk om over
de voorwaarden van actie te onderhandelen.
2. Afhandeling
2.1. De winnaars zullen middels een jury op 20 december 2021 bepaald worden. Zij ontvangen uiterlijk
21 december een bericht via het platform waarop zij hebben deelgenomen (Facebook of
Instagram).
2.2. De winnaars hebben 72 uur om te reageren op het bericht, anders komt de prijs te vervallen.
2.3. De prijzen zullen na ontvangst van de adresgegevens in de maand december 2021 worden
verstuurd naar de winnaars.

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

4. Slotbepalingen
4.1. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
4.2. Deze actievoorwaarden zijn ook te raadplegen op www.allianzdirect.nl
4.3. 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.
4.4. 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.
4.5. Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie in het algemeen kunnen gemeld worden via
010 - 300 6540. Allianz Direct zal klachten zo snel mogelijk afhandelen.

4.6. 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.

