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DEELNAMEVOORWAARDEN – VERDIEN UW PREMIE TERUG 
 
 
Geldigheidsduur van deze actie: 
De aanvraag dient voor 01-07-2019 te zijn ingegaan. 

 
Wie kan er deelnemen: 
De deelname staat open voor alle verzekerden van Datacombinatie Yacht Verzekeringen B.V. 
 

Wie kan er worden aangemeld: 
Aangemeld kunnen worden privépersonen en bedrijven. Kopers van een eigen jacht kunnen 
zichzelf niet aanmelden. 
 

Hoe gaat dit in zijn werk: 
U ontvangt een eenmalige bonus ter hoogte van 10% van de eerste verzekeringspremie (zonder 
poliskosten en assurantiebelasting) welke door Datacombinatie op basis van uw aanbeveling is 
afgesloten. Deze bonus wordt aan u betaald nadat de verzekeringnemer zijn premienota 
volledig heeft betaald. Let u op dat wij het u toekomende tegoed niet aan u betalen, maar 
verrekenen met uw prolongatienota. Aan het aantal watersporters welke u ons kantoor 
aanbeveelt is geen maximum gebonden. In de offerteaanvraag dient te zijn vermeld dat de 
offerteaanvrager ons kantoor is aangeraden door u zijnde onze verzekerde. 
 

Bescherming persoonsgegevens: 
U mag ons de gegevens van een mogelijk nieuwe verzekerde doorgeven indien deze mogelijk 
nieuwe verzekerde hiervoor toestemming heeft verleend. Mochten wij van mogelijk nieuwe 
verzekerde een klacht ontvangen over de toezending van onze offerte, dan zijn wij bij voorbaat 
door u gerechtigd uw gegevens aan mogelijk nieuwe verzekerde door te geven.  
 

Informatie: 
Datacombinatie alsmede de met haar samenwerkende verzekeraars hebben het recht een 
aangeboden risico te weigeren. Deze beslissing is afhankelijk van een aantal factoren. Zijn er 
meerdere personen die een mogelijk nieuwe verzekerde hebben aanbevolen, dan geldt de 
bonus uitsluitend voor degene welke als eerste deze aanbeveling heeft aangemeld. De bonus 
welke u toekomt kan niet worden verrekend met een nog openstaande premie, echter 
uitsluitend met een prolongatienota welke vervalt per eerstkomende hoofdpremievervaldatum. 

 


