
Actievoorwaarden  

Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. 

veiligheidsproducten 

Bootverzekering

Algemeen

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de 

kortingsactie van Delta Lloyd pleziervaartuigen. 

2. De actie is een initiatief van Delta Lloyd 

Schadeverzekering N.V. gevestigd aan de Spaklerweg 4, 

1096 BA te Amsterdam (hierna: ‘Delta Lloyd’) ter 

promotie van de bootverzekering van Delta Lloyd. 

3. De actieperiode start op donderdag 5 maart 2015 en 

eindigt op de datum (waarop de voorraad op is) dat 

kunnen we zo niet zeggen misschien toch een datum 

noemen?. Het is Delta Lloyd toegestaan om de actie-

periode te verlengen of te beëindigen.

4. Delta Lloyd is gerechtigd de actievoorwaarden tussen-

tijds te wijzigen en behoudt zich het recht voor te allen 

tijde zonder opgave van redenen de actie tussentijds  

te beëindigen.

Deelname

1.   Iedere nieuwe verzekeringnemer van de bootverzeke-

ring krijgt maximaal 25% op één van de geselecteerde 

veiligheidsproducten

2.    Door gebruikte maken van de kortingactie gaat de 

verzekeringnemer akkoord met de actievoorwaarden

3.    Gebruik te maken is voorbehouden aan meerderjarige 

personen met een vaste woon- en/of verblijfplaats in 

Nederland, België en Duitsland.

4.   Delta Lloyd verwerkt de persoonsgegevens, die door de 

verzekeringsnemer in het kader van deze kortingactie 

worden verstrekt, in overeenstemming met de Wet 

bescherming persoonsgegevens en de Gedragscode 

Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. 

Lees hierover meer in het privacystatement van  

Delta Lloyd op www.deltalloyd.nl .

5.   De tijdelijke korting op veiligheidsproducten is te 

vinden op www.deltalloyd.watersportbeveiliging.com. 

6.   Zolang de voorraad strekt. 

7.   De voorraad bevat 400 veiligheidsproducten.

8.   De actie is persoonsgebonden, is niet overdraagbaar en 

is niet inwisselbaar voor contant geld.

9.   De Watersportbeveiliging zorgt voor de verzending 

voor de veiligheidsproducten.

Aansprakelijkheid

1.   Delta Lloyd en/of de door haar ingeschakelde hulpper-

sonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige door 

de deelnemer geleden verlies of schade, die voortvloeit 

uit of verband houdt met het gebruikmaken van de 

actie.

2.   Delta Lloyd is niet aansprakelijk voor schade 

of letsel toegebracht aan eigendommen en/of 

personen, als gevolg van het gebruik van de gekochte 

veiligheidsproducten.

3.   De veiligheidsproducten worden door een externe 

leverancier geleverd. Delta Lloyd geeft geen garantie 

op de goede werking van de ter beschikking gestelde 

prijs. Hierop zijn de gebruikelijke garantievoorwaarden 

van toepassing zoals deze door de leverancier van het 

product worden verstrekt.

Slotbepalingen

1.   Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.

2.   Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot 

de inhoud van deze website, waaronder alle teksten, 

afbeeldingen, lay-out, software of overige, komen toe 

aan Delta Lloyd.
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