
Actievoorwaarden Opel ‘waar gaat uw droomreis heen?’ 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie "Waar gaat uw droomreis heen? ", hierna 

te noemen: “actie”, die wordt georganiseerd door Opel autoverzekering. Verzekeringen van 

Opel worden aangeboden onder de naam Opel autoverzekering door N.V. 

Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij, gevestigd te Nijmegen aan het Takenhofplein 2, 

hierna te noemen: “Opel autoverzekering”.  

 

Artikel 1 – Algemeen 

 

Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze actie deel te nemen.  

Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar. Medewerkers van Opel, Opel Financial Services en 

Bovemij die betrokken zijn bij deze actie en door Opel autoverzekering ingeschakelde 

derde(n) zijn uitgesloten van deelname. Deelname aan de actie is gratis. 

 

Artikel 2 – Gegevens 

 

Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij noodzakelijk voor het uitreiken 

van de prijs. 

 

Artikel 3 - Hoe en wanneer kan je meedoen? 

 

Deze actie loopt van 12 november t/m 31 december 2018. U kunt deelnemen aan de actie 

door in deze periode een Opel verzekering af te sluiten voor een nieuwe of gebruikte auto of 

bedrijfswagen. Ga naar de actiepagina op www.opelfinancialservices.nl/opel-verzekeringen 

of ga naar één van de Opel dealers en sluit een Opel autoverzekering of Opel 

bedrijfswagenverzekering af. 

 

Artikel 4 - Aanwijzing van de winnaar 

 

De winnaar van de actie zal ‘at random’ op onpartijdige wijze worden bepaald door Opel 

autoverzekering. De winnaars worden bekend gemaakt in januari 2019. Met de winnaars van 

de actie zal zo spoedig mogelijk telefonisch contact worden opgenomen voor de uitreiking 

van de prijs. Indien een prijswinnaar niet binnen 3 werkdagen bereikt kan worden of de prijs 

niet wilt hebben, dan behoudt Opel autoverzekering het recht een andere winnaar te kiezen 

en verliest de eerdere winnaar het recht op de prijs. Over de uitslag wordt niet 

gecorrespondeerd. 

 

Artikel 5 – De prijs 

 

Hoofdprijs: 

Een reischeque ter waarde van € 2500,-. 

 

2e prijs: 

Een reischeque ter waarde van € 1000,-. 

 

3e prijs: 

Een reischeque ter waarde van € 500,-. 

 

De reischeques zijn alleen te gebruiken bij een aangesloten reisbureau van de 

VakantieXpert, kijk op www.vx.nl voor de vestigingen en de aangeboden reizen. 

 

De winnaar dient zelf zorg te dragen voor een passende annuleringsverzekering en 

reisverzekering. 

 

http://www.opelfinancialservices.nl/opel-verzekeringen
http://www.vx.nl/


Artikel 6 - Aansprakelijkheid en vrijwaring 

 

Opel autoverzekering is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op 

enige andere wijze verband houdt met de actie, waaronder mede begrepen – doch niet 

beperkt tot - : de door haar, uitgekeerde prijzen; het wijzigen, onderbreken of beëindigen 

van de actie en/of het wijzigen van de prijzen; het onrechtmatig gebruik van onze systemen 

door een derde. 

 

Artikel 7 - Rechten Opel autoverzekering 

 

Opel autoverzekering behoudt zich het recht voor te allen tijde uw deelname aan de actie 

te beëindigen indien u op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige 

wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan u te melden, zonder opgave van 

reden, naar eigen inzicht en zonder dat Opel autoverzekering hiervoor aansprakelijk kan 

worden gehouden. 

Opel autoverzekering behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen 

goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te 

wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen. 

 

Artikel 8 – Contact 

 

Als u vragen of opmerkingen hebt over de actie of over de actiewebsite, neem dan contact 

met Opel autoverzekering op via email opel@bovemij.nl. 

 

Artikel 9 – Diversen 

 

Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing. 

Deze actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 

mailto:opel@bovemij.nl

