Actievoorwaarden JongWijs zomercampagne
RegioBank organiseert de JongWijs zomercampagne tussen 18 juni en 20 september 2019. Opent u in deze
periode een JongWijs pakket bij RegioBank en vraagt u daarbij gelijk een RegioBank betaalpas voor uw kind
aan? Dan ontvangt uw kind als welkomstcadeau een bon ter waarde van €7,50 van uw Zelfstandig Adviseur.
Op de cadeaubon staat bij welke winkelier(s) uw kind de bon kan besteden.
Onze voorwaarden en wat u van ons krijgt
•
•
•
•
•

Uw kind is minimaal 8 jaar en maximaal 17 jaar oud.
De betaalpas die u aanvraagt voor uw kind, is een RegioBank Wereldpas of RegioBank Jeugdpas.
De cadeaubon kan per adviseur (kantoor) verschillen. Want ieder kantoor zorgt voor een
samenwerking met een andere lokale ondernemer of bioscoop in de buurt.
De cadeaubon heeft een waarde van €7,50 en is niet inwisselbaar voor geld.
Behalve de cadeaubon, ontvangt uw kind ook een welkomstcadeau van RegioBank. Uw kind mag
kiezen uit een Kikabeer, muntenteller of mobiele oplader.

Algemeen
•
•
•
•

We kunnen deze actie altijd wijzigen of stopzetten. Ook zonder hiervoor een reden aan te geven. We
hoeven dit vooraf niet aan te kondigen of achteraf te melden.
Door aan deze actie mee te doen, gaat u akkoord met deze actievoorwaarden. De actievoorwaarden
zijn beschikbaar via regiobank.nl.
Klachten over deze actie kunnen ingediend worden bij RegioBank via het klachtenformulier op
regiobank.nl.
Als u klant bij RegioBank wordt, vraagt RegioBank om uw persoonsgegevens. Deze gegevens kan
RegioBank gebruiken voor de doelen zoals beschreven in ons privacy- en cookiereglement. Wilt u
meer weten over hoe RegioBank omgaat met privacy? Kijk dan op www.regiobank.nl voor ons
privacy- en cookiereglement. Verder houdt RegioBank zich aan de Gedragscode Verwerking
Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze gedragscode vindt u op nvb.nl.
Aanbieder van deze actie is de Volksbank N.V., statutair gevestigd te Utrecht aan de Croeselaan 1
(KvK: 16062338). RegioBank is een handelsnaam van de Volksbank N.V..

