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T0T €400 TERUG BETAALD 
ACTIE VOORWAARDEN 

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze actie heeft elke in aanmerking komende 
nieuwe en bestaande Corona Direct-klant die  

(i) een offerte aanvraagt tussen 13 september 2021 en 30 november 2021 voor één van 
de volgende verzekeringen: Autoverzekering, Motorverzekering, Woningverzekering, 
Huurdersverzekering Homie, Familiale verzekering, Hondenverzekering of 
Uitvaartverzekering

(ii) intekent op deze verzekeringsaanvraag voor 20 december 2021

en 

(iii) de verzekering dient uiterlijk 12 maanden na ondertekening in te gaan

recht op een terugbetaling (berekend zoals hieronder beschreven) tot een maximum van €400 
per verzekeringsnemer.  

Om in aanmerking te komen voor de uitbetaling van een bedrag dient de klant te voldoen aan 
alle actievoorwaarden. 

Duurtijd

De actie loopt van 13 september 2021 tot en met 30 november 2021. Corona Direct behoudt 
zich het recht voor te alle tijden de duurtijd van de actie te wijzigen en/of om de invulling van 
de actie naar de toekomst toe te wijzigen. Wijziging in deze actie voorwaarden zullen steeds 
op voorhand aangekondigd worden op de Corona Direct website en/of via email. 

Bedrag en betaling 

BIJ HET AFSLUITEN VAN ONTVANG JE 

1 verzekering € 30 

2 verzekeringen € 100 

3 verzekeringen € 250 

4 verzekeringen € 400 

Op 20 december 2021 zal Corona Direct al de ondertekende verzekeringsaanvragen per 
verzekeringsnemer optellen om het bedrag van de uitbetaling te bepalen. Het bedrag van de 
betaling is beperkt tot €400 per in aanmerking komende klant. De uitbetaling van de premie 
gebeurt ten laatste in januari 2022.  
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Voorwaarde deelname actie 

Deze actie geldt voor in aanmerking komende klanten van Corona Direct. Corona Direct 
behoudt zich het recht voor om klanten te weigeren in overeenstemming met haar algemene 
voorwaarden. Corona Direct behoudt zich het recht voor uitbetaling te weigeren of ten 
onrechte betaalde bedragen terug te vorderen in geval van inbreuken op de actievoorwaarden 
(bv. frauduleuze deelname aan de actie). 

Aanvaarding van de actie voorwaarden 

Door deel te nemen aan deze actie, erkent de klant kennis genomen te hebben van deze 
actievoorwaarden, ze te hebben gelezen, te begrijpen en te aanvaarden. 


