
*Onze actievoorwaarden zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden die horen bij een Abonnement op Veiligheid 

Actievoorwaarden “Zomer Deals” 
Wanneer u in de periode van 1 juli tot 30 september 2018 gebruik wilt maken van een 
zomerdeal bij het afsluiten van uw abonnement op veiligheid, dan kunt u een keuze maken 
uit de onderstaande opties. De deals zijn niet in combinatie met andere acties te gebruiken. 
Na oplevering van de dienst ontvangt u de deal naar keuze.  
 
Vink aan wat van toepassing is  
 
 

Drie maanden gratis 
Bij een abonnement dat voor minimaal 5 jaar wordt afgesloten, worden 3 maanden gratis 
verrekend in het maandbedrag. Dit gebeurt als volgt:  
Looptijd 60 maanden * de maandprijs – 3 keer de maandprijs / 60 maanden = nieuw 
maandbedrag. Bijvoorbeeld: 60 * € 100  – € 300 / 60 = € 95 per maand. 

  
Gratis Weber barbecue 
Bij een abonnement dat voor minimaal 5 jaar wordt afgesloten, ontvangt u een Weber 
Compact 47 cm barbecue. Deze barbecue wordt niet vervangen bij een eventueel defect. De 
barbecue ontvangt u op een adres naar keuze. Hierbij gaat u akkoord met het maken van 
beeldmateriaal van de overhandiging van de barbecue voor de mediakanalen van Een Veilig 
Gevoel.  

 
Gratis valsgelddetector 
Bij een abonnement dat voor minimaal 5 jaar wordt afgesloten, ontvangt u een Safescan 155-
S dat geschikt is voor alle EUR biljetten. Deze Safescan wordt niet vervangen bij een 
eventueel defect. Bij deze keuze gaat u akkoord met het maken van beeldmateriaal bij de 
overhandiging van de Safescan voor de mediakanalen van Een Veilig Gevoel. 

 
Gratis deurspion 
Bij een abonnement dat voor minimaal 5 jaar wordt afgesloten, ontvangt u een gratis 

deurspion. Met de Axa digitale deurspion DDS1 kunt u met 1 druk op de knop zien wie er voor de deur 
staat. Deze deurspion heeft een helder en groot 3,2 inch scherm en gemakkelijk te bedienen. Ook voor 
kinderen en ouderen.  

 
Gratis diner (inclusief drank) RotterTram 
Bij een abonnement dat voor minimaal 5 jaar wordt afgesloten, dineert u in een 
restauranttram; de RotterTram. Deze aanbieding is in principe geldig voor 1 persoon, maar 
als u een abonnement afsluit met een minimale maandprijs van € 59,95 dan kunt u met 2 
personen profiteren van deze deal. Het moment dat dit diner plaatsvindt is onder andere 
afhankelijk van de verbouwingsplannen van de RotterTram. Wij reserveren voor u op een 
gewenste datum. Bij deze keuze gaat u akkoord met het maken van beeldmateriaal voor de 
mediakanalen van Een Veilig Gevoel.  

 
 
 
 


