1 jaar lang 50% korting voor particuliere
klanten!
Actievoorwaarden:


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



Deze actie geldt voor de Knab pakketten Knab Plus en Premium,
voor zowel enkelvoudig als gezamenlijk.



Deze actie geldt voor nieuwe particuliere klanten die in de periode
van 11 juli 2018 tot en met 31 december 2019 voor het eerst Knab
Plus of Premium aanvragen.



De actie geldt eenmalig en per persoon voor 1 nieuw aangevraagd
Knab pakket Knab Plus of Premium.



Om in aanmerking te komen voor de actie moet je online Knab
Plus of Premium aanvragen en afronden voor 1 januari 2020.



Je ontvangt 1 jaar lang 50% korting op je pakketkosten zodra je
door Knab als klant bent geaccepteerd. Per begin van de eerste
gehele maand na inschrijving gaat de actie in. Na 12 gehele
maanden betaal je voor Knab Plus of Premium het dan geldende
reguliere tarief (het reguliere tarief op 17 september 2019 is € 5,per maand voor Knab Plus en € 7,50 voor Knab Premium).



De actieperiode loopt van 11 juli 2018 tot en met 31 december
2019.
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Als je naar onze mening misbruik of oneigenlijk gebruik maakt van
de actie zullen we je van deelname uitsluiten. Tegen dit oordeel is
geen verweer mogelijk.



Het aanbod is niet overdraagbaar, restitueerbaar of inwisselbaar.



Door deelname aan de actie verklaar je dat jij en je
mederekeninghouder akkoord gaat / gaan met deze
actievoorwaarden.

Heb je vragen of klachten? Neem dan contact met ons op via
service@knab.nl.
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