• I edere persoon die tijdens de onderstaande actie
periode een ASN Bankrekening of rekening ASN Betalen
Zelfstandigen opent, ontvangt deze de eerste zes
maanden gratis. Dit houdt in dat u zes maanden niet
hoeft te betalen voor het aanhouden van de betaal
rekening. De persoon ontvangt de gratis rekening op
voorwaarde dat hij of zij door het identificatie- en
acceptatieproces van ASN Bank komt.
• Iedere persoon die tijdens de onderstaande actie
periode een ASN Creditcard aanvraagt, krijgt een
korting van 50% op de jaarlijkse bijdrage wanneer ICS
deze aanvraag goedkeurt. Dit houdt in dat de kosten
in het eerste jaar 10 euro bedragen. Na het eerste jaar
zijn de jaarlijkse kosten van de ASN Creditcard 20 euro.
• Personen die al een ASN Bankrekening (eenpersoons
rekening of en/of rekening) of een rekening ASN Beta
len Zelfstandigen hebben, maar in de actieperiode
deze rekening opzeggen en een nieuwe ASN Bank
rekening (eenpersoonsrekening of en/of-rekening)
of rekening ASN Betalen Zelfstandigen openen,
komen niet in aanmerking voor deze actie van een
gratis betaalrekening.
• Personen die al een ASN Creditcard hebben, maar
in de actieperiode deze opzeggen en een nieuwe
ASN Creditcard aanvragen, komen niet in aanmerking
voor deze actie van een gratis ASN Creditcard.
• Er kunnen kosten verbonden zijn aan het gebruik van
de ASN Bankrekening, de rekening ASN Betalen Zelf
standigen en de ASN Creditcard. Deze kosten moet
de rekeninghouder respectievelijk creditcardhouder
betalen. De rekeninghouder betaalt onder meer kosten
voor het opnemen van geld in niet-EU-landen. Daar
naast zijn de kosten van het product verwerkt in de
rente. Meer over de kosten van het gebruik van ASN
Bankrekening en de rekening ASN Betalen Zelfstan
digen vindt u in de Tarievenwijzer van ASN Bank.
De kosten van het gebruik van de ASN Creditcard
staan in de Algemene Voorwaarden ASN Creditcard.
• De actieperiode loopt van 1 november 2016 tot en
met 31 januari 2017.
• Het is mogelijk om van meerdere actieaanbiedingen
gebruik te maken.
• Een ASN Bankrekening kan op twee namen worden
gesteld (en/of-rekening). In dat geval is het aanhouden
van de rekening voor beide rekeninghouders zes
maanden gratis.

•V
 oor deze actie geldt een maximum van drie ASN
Bankrekeningen per rekeninghouder of combinaties
van rekeninghouders.
• Het tijdstip waarop ASN Bank registreert dat de
persoon de nieuwe ASN Bankrekening of rekening
ASN Betalen Zelfstandigen opent, of de ASN Credit
card aanvraagt, bepaalt of de persoon in aanmerking
komt voor deze actie. Met het tijdstip van openen van
een ASN Bankrekening en de rekening ASN Betalen
Zelfstandigen wordt voor deze actie bedoeld: het
moment waarop de persoon het (online) aanvraag
formulier registreert bij ASN Bank. Met het tijdstip
van aanvragen van een ASN Creditcard wordt voor
deze actie bedoeld: het moment waarop ICS het
online aanvraagformulier registreert.
• ASN Bank is niet aansprakelijk voor netwerk- en/of
computerstoringen. Hieronder vallen ook storingen
als gevolg waarvan de vereiste aanvraag van de ASN
Creditcard niet tijdig binnen zou zijn of de ASN Bank
rekening of rekening ASN Betalen Zelfstandigen niet
tijdig geopend zou zijn.
• ASN Bank is niet aansprakelijk voor mogelijke schade
die voortvloeit uit deelname aan de actie.
• ASN Bank is niet aansprakelijk voor eventuele gebreken
van TNT Post en andere post- of koeriersbedrijven
(bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of
verlies).
• Door deelname aan deze actie aanvaardt de persoon
deze actievoorwaarden.
• ASN Bank behoudt zich het recht voor om deze actie
en deze voorwaarden zonder opgaaf van reden en
zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennis
geving achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.
• Klachten over deze actie kunt u telefonisch, via e-mail
of per brief indienen bij ASN Bank. Meer informatie
vindt u op https://www.asnbank.nl/particulier/
contactenservice/klachten.html.
• Aanbieder van deze actie is ASN Bank, een handels
naam van de Volksbank N.V. De Volksbank N.V. is
gevestigd in Utrecht en staat ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder
nummer 16062338.
• Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
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