
 

Knab, juni 2022 
 

ACTIEVOORWAARDEN 

 
 
 
Tijdelijk tot € 70 cadeau bij je beleggingen 
 
Actieperiode en deelname 

 
 Deze actie wordt aangeboden door Knab (onderdeel van Aegon Bank N.V.), Thomas 

R. Malthusstraat 1-3, 1066 JR in Amsterdam. 
 

 De actieperiode loopt van 1 juni tot en met 31 juli 2022. 
 

 Om deel te nemen aan deze actie heb je minstens één Knab beleggingsrekening. 
 

 Je krijgt € 10 cadeau per elke volle € 1.000 die je tijdens de actieperiode op jouw 
Knab beleggingsrekening inlegt. 
 

 De maximale beloning bedraagt € 70 per beleggingsrekening. 
 

 Er kan met maximaal 2 beleggingsrekeningen worden deelgenomen. 
 

 Knab behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen of te beëindigen. 
In dat geval vind je daar een mededeling van op www.knab.nl.  
 

 Maak je aantoonbaar misbruik van de actie? Dan kun je van deelname worden 
uitgesloten. 
 

 Bij een inleg van € 1.000 of meer in de actieperiode gaan we ervan uit dat je wilt 
deelnemen aan de actie. Deelname houdt in dat je ook de actievoorwaarden 
accepteert. 
 

  



 

Knab, juni 2022 
 

ACTIEVOORWAARDEN 
 

 
 
 
Tot € 70 cadeau 
  

 Je krijgt € 10 cadeau voor elke volle € 1.000 inleg op jouw deelnemende 
beleggingsrekening. 

 We bepalen de hoogte van je inleg als volgt: 
1. Binnen de actieperiode moet er per deelnemende beleggingsrekening 

minimaal € 1.000 zijn ingelegd. 
2. De opdracht(en) tot inleg op je beleggingsrekening moet uiterlijk 31 juli 2022 

gedaan zijn.  
3. We kijken per deelnemende beleggingsrekening naar het totale bedrag dat 

tijdens de actieperiode is ingelegd.  
4. De inleg moet tot minimaal 31 oktober 2022 op je beleggingsrekening blijven 

staan. 
5. Eventuele opnames of verkopen van je beleggingsrekening tussen 1 juni en 

31 oktober brengen we hierop in mindering. 
6. Je bent altijd vrij om een opname te doen van je beleggingsrekening. Je bent 

nooit verplicht om beleggingen aan te houden, maar een opname kan dus 
wel invloed hebben op de hoogte van jouw beloning. 

7. Een eventuele koersstijging of -daling van je beleggingen heeft geen invloed 
op jouw beloning. 

8. Je ontvangt maximaal € 70 per beleggingsrekening. 
 

 Uiterlijk op 30 november 2022 ontvang je de beloning onder vermelding van ‘Knab 
Beheerd Beleggen Actie’ op je Knab beleggingsrekening. 
 

 Uitbetaling kan alleen plaatsvinden op de beleggingsrekening waarmee je hebt 
deelgenomen. 

 
 Om recht te hebben op de beloning, moet je op de datum van uitbetaling (uiterlijk 

30 november 2022) nog in het bezit zijn van de deelnemende beleggingsrekening.  
 

 
 
Let op: De actie kan niet als een individueel advies om te gaan beleggen worden beschouwd. 
Beleggen doe je voor de lange termijn en het is niet zonder risico. Je beleggingen kunnen 
meer, maar ook minder waard worden. Je kunt ook (een deel van) je geld kwijtraken. Beleg 
daarom alleen met geld dat je kunt missen. 


