ANDERZORG Actievoorwaarden ‘kortingscode oordoppen’
Artikel 1 Algemeen
1. Deze Actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘kortingscode oordoppen’ (hierna: de “Actie”)
die Anderzorg NV (hierna te noemen “Anderzorg” ) organiseert van 17 oktober 2018 tot en met 31
december 2018 (hierna: de “Actieperiode”).
2. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de
Actievoorwaarden.
3. Anderzorg behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande
kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de
actieproducten/ prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot
schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
4. Vragen en/of klachten met betrekking tot deze Actie kun je in een privé bericht sturen naar
Anderzorg op Facebook.
Artikel 2 Doel van de actie
1. Anderzorg wil preventie voor gehoorschade op een laagdrempelige manier aanbieden door korting op
oordoppen te geven.
2.Persoonsgegevens van niet-verzekerden worden eenmalig gebruikt om de Anderzorg zorgverzekering
aan te bieden.
Artikel 3 De Actie werkt als volgt
• Vul op de actiepagina gehoorschade.anderzorg.nl de gevraagde gegevens (Anderzorg verzekerde ja/nee,
voornaam, achternaam en emailadres) in.
• Hierna ontvang je op het ingevulde emailadres een email met kortingscode. In de email staan de
bestelinstructies.
• Bestelling en levering van het product vindt plaats via NOIZEZZ.
Artikel 4 Actieproducten
1. Het actieproduct bestaat uit NOIZEZZ Plug & Play festival oordopjes (groen filter).
2. De actie is voor verzekerden en niet-verzekerden van Anderzorg, woonachtig in Nederland.
3. De actieperiode loopt van 17 oktober 2018 t/m 31 december 2018.
Artikel 5 Deelname
1. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die tijdens de actie in Nederland woont en verplicht
is een zorgverzekering af te sluiten.
2. Deelnemers dienen 18 jaar of ouder te zijn.
3. Een deelnemer kan 1x deelnemen aan de Actie
4. Er zijn geen communicatiekosten verbonden aan deze Actie.
5. Anderzorg mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende
deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij Anderzorg het
vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie
inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens Anderzorg of derden.
Artikel 6 Gebruik gegevens
1. Anderzorg zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en
conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen.
2. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken
voor communicatie in het kader van de Actie.
3. Als de deelnemer bij de Actie heeft aangegeven dat hij geen verzekerde van Anderzorg is, dan geeft hij
door deelname aan de Actie toestemming zijn persoonsgegevens eenmalig te gebruiken voor
communicatie over een aanbod van de zorgverzekering van Anderzorg.
4. Als de deelnemer bij de Actie heeft aangegeven dat hij verzekerde van Anderzorg is, dan geeft hij door
deelname aan de Actie toestemming om met zijn persoonsgegevens eenmalig te controleren of hij

verzekerde is in het verzekerdenbestand van Anderzorg. Als verzekerde van Anderzorg worden zijn
persoonsgegevens niet meer gebruikt voor communicatie over een aanbod van de zorgverzekering van
Anderzorg.
5. De toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens kan door de deelnemer te allen tijde
worden ingetrokken. De intrekking heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van de toestemming
heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.
Artikel 7 Aansprakelijkheid
1. Anderzorg, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige
schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door
Anderzorg ter beschikking gestelde actieprijs.
2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die Anderzorg aan het beheer van haar website(s) en de
organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie
onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Anderzorg
openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Anderzorg niet worden tegengeworpen
en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Anderzorg in het leven roepen.
Artikel 8 Diversen
1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
Artikel 9 Facebook
1. Deze actie is op geen enkele manier gesponsord door of geassocieerd met Facebook.
2. Facebook is op geen enkele wijze aansprakelijk voor zaken met betrekking tot deze actie.
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