
 

 

 

 

 

Voorwaarden spaarprogramma ‘Sparen en shoppen bij ZEKUR via 
VRIENDENVAN’ 
 

Aan het spaarprogramma ‘Sparen en shoppen bij ZEKUR via VRIENDENVAN’ zijn de onderstaande 
voorwaarden verbonden:  
 

1. Shop voor voordeel en geef uit bij ZEKUR 

Je spaart tegoed door aankopen te doen bij de aangesloten webshops van VRIENDENVAN.deals/ZEKUR. Hoe 
meer je koopt, hoe meer voordeel op winkelen bij ZEKUR. Het voordeel kan oplopen tot maximaal € 750,- per 
aankoop. Zo verdien je misschien wel 1 jaarpremie van je nieuwe zorgverzekering, je nieuwe autoverzekering 
of je nieuwe verzekeringen die je nodig hebt als je op jezelf woont, helemaal terug. 

Het tegoed wat je maximaal bij ZEKUR kunt inwisselen, hangt af van de verzekering/bundel die je afsluit.  

Dit zijn de bedragen: 

Soort Bedrag* 

Zorgverzekering  €  750,00  

Woonbundel  €    50,00  

Autoverzekering  €  100,00  

Fietsverzekering  €    20,00  

Bromfietsverzekering  €    20,00  

Motorverzekering  €    20,00  
*Of maximaal het saldo wat je hebt gespaard.  

We kunnen jouw VRIENDENVAN-tegoed niet direct verrekenen met je premie. Het bedrag wat je inzet, ontvang 

je maximaal 3 maanden na het afsluiten van je verzekering terug. Dit wordt gestort op de bankrekening die je 

hebt opgegeven voor het betalen van je premie.  

 

2. Shop een nieuwe verzekering bij ZEKUR en spaar  

Ben je spaarder bij VRIENDENVAN en shop je een nieuwe verzekering/bundel bij ZEKUR? Dan stort ZEKUR tot 

maximaal € 25,- per online aankoop op je VRIENDENVAN-rekening. 

Het tegoed dat je bij ZEKUR spaart, hangt af van de verzekering/bundel die je afsluit.  

Dit zijn de bedragen: 

Soort Bedrag 

Zorgverzekering  €    25,00  

Woonbundel  €    15,00  

Autoverzekering  €    20,00  

Fietsverzekering  €      5,00  

Bromfietsverzekering  €      5,00  

Motorverzekering  €      5,00  
 

  



Shop altijd via VRIENDENVAN.deals. Deze site is ook te bereiken via de link op ZEKUR.nl 

 Want alleen als je via deze weg naar de webwinkel van je keuze gaat, ontvang je ook je voordeel 

 Het voordeel geldt op alle verzekeringen/bundels die online worden aangevraagd 

 Je ontvangt het voordeel automatisch op je VRIENDENVAN-rekening. Dit doen we uiterlijk 4 maanden 

na acceptatie en ingangsdatum van de nieuw aangevraagde verzekering/bundel. Er mag geen sprake 

zijn van wanbetaling 

 Het bedrag is niet inwisselbaar voor contant geld 

3. Overige voorwaarden 

 Punt 1 en 2 kunnen niet samenlopen. Je kan niet tegelijkertijd sparen en shoppen en  je spaart niet als 

je VRIENDENVAN-tegoed inzet. Je kunt het ook niet combineren met overige acties van ZEKUR, zoals 

bijvoorbeeld de actie ‘Maak je vrienden ZEKUR en verdien € 12,50!’ 

 Je kunt niet met terugwerkende kracht spaartegoed opbouwen op eerder afgesloten 

verzekeringen/bundels 

 Je moet tenminste 16 jaar zijn en zelf verzekeringen/bundels op je eigen naam aanvragen 

 Er moet sprake zijn van een geldig bankrekeningnummer 

 ZEKUR is vrij om deelnemers uit te sluiten, om haar moverende redenen 

 ZEKUR en haar partners kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor storingen in netwerk, 
hardware of software die resulteren in het niet aankomen bij ZEKUR of bij  de deelnemer van de juiste 
informatie 

 Als er sprake is van conflicterende teksten en of voorwaarden tussen VRIENDENVAN en ZEKUR, dan 
gaan de teksten en voorwaarden van ZEKUR voor 

 Als je een klacht hebt, kun je deze richten aan ZEKUR, Postbus 15, 9400 AA in Assen 

 Door deel te nemen aan het programma ga je automatisch akkoord met de hierboven genoemde tekst 
en voorwaarden 

 
 

ZEKUR  
Coöperatie Univé U.A. 
Postbus 15  
9400 AA Assen 
 

 

 

 

 

 

http://www.vriendenvan.deals/
http://www.zekur.nl/
http://www.vriendenvan.deals/

