Algemene voorwaarden ambassadeursactie
Doel actie
Het doel van deze actie is om loyale klanten te laten meedelen in ons succes. Als je een relatie bij
ons aanbrengt worden wij daar erg blij van. Wij willen jou graag motiveren om dit te (blijven) door
jou te belonen voor het aanbrengen. Daarom stellen wij een beloning beschikbaar voor iedere
nieuwe relatie die je bij ons aanbrengt en waarvoor wij de hypotheek mogen verzorgen.
Deelname actie
1. Meedoen aan deze ambassadeursactie is kosteloos.
2. Je doet mee aan deze actie wanneer je een relatie aanbrengt en deze relatie een
hypotheek via ons afsluit.
a. Je kunt per relatie één keer meedoen;
b. Je kunt een onbeperkt aantal nieuwe relaties aanbrengen;
c. Je kunt alleen meedoen als je 18 jaar of ouder bent.
3. Medewerkers van Van Ham & Moonen en Van Ham & Moonen mogen niet meedoen aan
deze actie.
4. De actie duurt vooralsnog onbeperkt. Van Ham & Moonen behoudt zich het recht om deze
actie op elk moment te kunnen stoppen.
5. Van Ham & Moonen is ten allen tijde bevoegd deze actievoorwaarden tussentijds te
wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop zetten.
Persoonsgegevens
1. Persoonsgegevens van deelnemers worden niet vrijgegeven.
2. Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.
De voorwaarden
1. De beloning bedraagt € 150,-, ongeacht de hoogte en soort hypotheek.
2. Wij maken de beloning per banktransactie over.
3. Wij maken de beloning over zodra de hypotheek daadwerkelijk is afgesloten en de
advieskosten hiervoor zijn voldaan.
4. De beloning wordt alleen verstrekt bij nieuwe relaties voor Van Ham & Moonen. Is het al
een bestaande relatie van Van Ham & Moonen dan wordt er geen beloning vergoedt.
5. De beloning is van toepassing als de aangebrachte nieuwe relatie bij ons aangeeft via jou
bij ons te zijn gekomen.
6. De beloning wordt per nieuwe relatie maar één keer vergoed.
a. Indien een nieuwe relatie door meerdere ambassadeurs wordt aangebracht dan
vergoeden wij de beloning aan de ambassadeur die door nieuwe relatie wordt
genoemd als wij vragen via wie hij/zij is gekomen.
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