
Leden werven leden  

 Actievoorwaarden:  

Algemeen:  

• actie is geldig vanaf 1 januari 2014 en loopt minimaal tot 31 december 2022, daarna kan 

worden besloten de actieperiode opnieuw met  vijf jaar te verlengen; 

• alle “kandidaat’ verzekeringsnemers die aan deze actie deelnemen, zijn gebonden aan de 

bepalingen van deze actievoorwaarden; 

• de Onderlinge Rijn en Aar U.A. is ten alle tijden gerechtigd naar eigen inzicht en zonder 

voorafgaande kennisgeving deze actievoorwaarden te wijzigen of aan te passen, dan wel 

zonder opgave van redenen de actie te staken, te wijzigen of aan te passen, zonder dat de 

Onderlinge Rijn en Aar daarvoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade jegens de 

deelnemers gehouden is. 

De actie: 

• minimale jaar premie bestaand en voor het nieuw brandlid bedraagt € 50,-- exclusief 

assurantiebelasting; 

• de cadeaubon wordt aan het bestaande brandlid verstuurd binnen twee weken nadat de 

polis voor het nieuwe lid is opgemaakt; 

• bestaand lid is al minimaal 6 maanden lid van de Onderlinge; 

• er is geen limiet aan het aantal keer dat een bestaand lid wenst deel te nemen aan deze 

actie; 

• het nieuwe lid sluit minimaal een contract voor één jaar; 

• voor in het verleden aangebrachte leden wordt geen cadeaubon verstrekt; 

• het staat de Onderlinge vrij om de cadeaubon te vervangen voor een ander premium met 

een minimale marktwaarde van € 25,--. 

Uitsluitingen: 

• de Onderlinge Rijn en Aar is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die 

voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met deze actie; 

• personeel van de Onderlinge Rijn en Aar en aan haar gelieerde bedrijven alsmede hun 

huisgenoten zijn van deelname aan deze actie uitgesloten; 

• klachten omtrent deze actievoorwaarden en deze actie kunnen worden ingediend bij de 

directie van de Onderlinge Rijn en Aar, Postbus 1002, 2410 CA  Bodegraven. De directie zal 

zich naar haar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo snel als redelijkerwijs 

mogelijk is af te handelen. 


