
Actievoorwaarden 'KNMV VRO Campagne' 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie 'KNMV VRO CAMPAGNE', hierna te noemen 'Actie', die 
wordt georganiseerd door KNMV Verzekeringen, hierna te noemen 'Organisator'. 

1. ALGEMEEN
1.1. 
1.2. 

1.3. 

De actie loopt vanaf 14 februari 2016 tot 31 december 2016. 
Alle kandidaat verzekeringnemers die aan de Actie deelnemen, zijn gebonden aan de bepalingen van deze 
actievoorwaarden. 
Organisator is altijd 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 staten, te wijzigen of aan te passen, zonder 
dat Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade jegens deelnemers gehouden is. Wijziging of 
aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Organisator bekend 
gemaakt worden via de website www.knmv.nl/verzekeringen. 

2. DE ACTIE
2.1. Bij het afsluiten van een KNMV Motorverzekering binnen de actieperiode krijg je EUR 30,- korting op een cursus VRO

2.2. 
2.3. 
2.4. 

Risico van KNMV. Deze VRO Risico dient plaats te vinden in 2016. Als je al een KNMV Motorverzekering voor de 
actieperiode hebt afgesloten heb je ook recht op deze korting. Voor deze cursus kun je je inschrijven op de website 
van KNMV. Er zijn maar 150 cursusplaatsen beschikbaar. De eerste 150 aanmeldingen krijgen deze korting. Daarna 
stopt de actie.
Voor definitieve acceptatie is mogelijk additionele informatie van verzekeringnemer noodzakelijk.  
Toewijzing van de korting geschiedt na definitieve acceptatie van de verzekering. 
Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties. 

3. AFSLUITEN VERZEKERING
3.1. 
3.2. 

3.3. 

3.4. 

3.5. 
3.6. 

Het afsluiten van een motorverzekering kan via internet www.knmv.nl/verzekeringen. 
Voor risicobeheersing en ter voorkoming en bestrijding van verzekeringsfraude worden alle aanvragen voor een 
verzekering door de verzekeraar en/of gevolmachtigd agent (Jacobs & Brom) getoetst bij de Stichting CIS. 
Na acceptatie wordt de polis direct aan verzekeringnemer verzonden, ongeacht de ingangsdatum van de verzekering. 
Premiebetaling start vanaf de ingangsdatum van de verzekering. 
Na ontvangst van de polis heeft verzekeringnemer twee weken bedenktijd waarin de polis zonder opgaaf van reden aan 
Organisator kan worden geretourneerd. 
De ingangsdatum van verzekering kan na de actieperiode ingaan, maar uiterlijk voor 31 december 2017. 
De acceptatie is ook tijdens de Actie conform validatie en beveiligingseisen zoals vernoemd in polisvoorwaarden en op 
de websites www.knmv.nl/verzekeringen. 

4. DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING
4.1. De verzekering heeft een contractsduur van 1 jaar vanaf de op het polisblad vermelde ingangsdatum. Gedurende deze 

looptijd dan de polis altijd opgezegd worden met een opzegtermijn van 1 maand. 

5. DUUR EN EINDE VAN DE VERZEKERING
5.1. Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of 

indirect, die voortvloeit uit of op enige andere wijze verband houdt met de actie. 
5.2. Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar verstrekte korting. 

6. KLACHTEN
6.1. Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze actie kunnen worden ingediend bij de klantenservice van KNMV 

Verzekeringen: 

E-mail: info@knmvverzekeringen.nl 
Telefoon:    071-3643150 

Na ontvangst van uw klacht neemt Organisator zo snel mogelijk contact met u op. 


