Actievoorwaarden
€ 15 cadeau bij de ASN Juniorrekening en ASN Jongerenrekening
Actie
• De actie loopt van vrijdag 14 juli 2017 tot en met donderdag 28 september 2017.
• Als tijdens deze actieperiode een ASN Juniorrekening of ASN Jongerenrekening wordt
geopend, dan
ontvangt de rekeninghouder van ASN Bank € 15 op deze rekening. De rekeninghouder moet
dan wel
aan de volgende voorwaarden voldoen:
• De rekeninghouder is tussen 6 jaar en 25 jaar oud.
• De ASN Juniorrekening of ASN Jongerenrekening is geopend via asnbank.nl.
• De acceptatieprocedure van ASN Bank is goed doorlopen.
• De rekeninghouder of de wettelijke vertegenwoordiger heeft de betaalpas (de ASN
Wereldpas) uiterlijk 3 november 2017 geactiveerd volgens de instructies in de begeleidende
brief bij de betaalpas.
• Het tijdstip waarop ASN Bank de € 15 uitkeert, is afhankelijk van de datum waarop de
rekening is geopend en de pinpas is geactiveerd. Dit controleren we elke twee weken. Als de
rekeninghouder aan de voorwaarden heeft voldaan, ontvangt hij het bedrag uiterlijk op 17
november 2017.
• Personen die al een ASN Juniorrekening of ASN Jongerenrekening hebben, maar in de
actieperiode deze rekening opzeggen en een nieuwe ASN Juniorrekening of ASN
Jongerenrekening openen, komen niet in aanmerking voor deze actie.
• Een rekeninghouder kan een keer aanspraak maken op deze actie.
Algemeen
• Door deel te nemen aan deze actie accepteer je deze actievoorwaarden.
• ASN Bank is niet aansprakelijk voor netwerken/of computerstoringen. Ook niet voor
storingen waardoor je niet aan de actie kunt meedoen.
• ASN Bank kan deze actie wijzigen en tussentijds beëindigen zonder een reden te geven en
zonder aankondiging vooraf of uitleg achteraf.
• Klachten over deze actie kun je indienen bij de ASN Klantenservice (bellen met 070 - 356
9335) of met het klachtenformulier op asnbank.nl.
• ASN Bank is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheid van PostNL of andere post- of
koeriersbedrijven waardoor je de rekening niet op tijd kunt openen om mee te doen aan de
actie. Onder fouten en nalatigheid vallen onder meer vertraging, staking, beschadiging en
verlies.
• ASN Bank behoudt zich het recht voor om deze actie (en de bijbehorende actievoorwaarden)
zonder opgaaf van reden en zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving
achteraf te wijzigen en/of te beëindigen.
• De prijs kan niet worden geruild en is niet inwisselbaar voor contanten.
• Aanbieder van deze actie is ASN Bank, een handelsnaam van de Volksbank N.V. De
Volksbank N.V. is gevestigd te Utrecht en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Midden-Nederland onder nummer 16062338.
Je persoonsgegevens
Als je klant bij ASN Bank wordt, vraagt ASN Bank om je persoonsgegevens. Deze gegevens
kan ASN Bank gebruiken voor de doelen zoals beschreven in ons privacy- en cookiereglement.
Wil je meer weten over hoe ASN Bank omgaat met privacy? Kijk dan op www.asnbank.nl voor
ons privacy en cookiereglement. ASN Bank houdt zich aan de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode vind je op nvb.nl.

