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1 jaar lang 50% korting voor startende 
ondernemers!  

Actievoorwaarden:  

✓ Deze actie wordt aangeboden door Knab (onderdeel van Aegon 

Bank N.V.).  

 

✓ Deze actie geldt voor het Knab pakket Knab Zakelijk.  

 

✓ Deze actie geldt alleen voor startende ondernemers. We 

beschouwen je als een starter als je niet langer dan 3 jaar staat 

ingeschreven bij KVK. 

 

✓ Deze actie geldt voor starters die in de periode van 1 oktober 2020 

tot en met 30 juni 2023 voor het eerst voor hun bedrijf Knab 

Zakelijk aanvragen. Wanneer we hierna spreken van ‘je’, bedoelen 

we ‘jouw bedrijf’. 

 

✓ De actie geldt eenmalig en per persoon voor 1 nieuw aangevraagd 

Knab pakket Knab Zakelijk.  

 

✓ Om in aanmerking te komen voor de actie moet je online Knab 

Zakelijk aanvragen en afronden voor 30 juni 2023. 
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✓ 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 Zakelijk het dan geldende reguliere 

tarief. Het reguliere tarief op 22 november 2022 is € 7 per maand.  

 

✓ De actieperiode loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2023. 
 

✓ Knab heeft het recht om de actie eenzijdig te wijzigen of te 

beëindigen. In dat geval lees je dat op www.knab.nl. 
 

✓ 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. 
 

✓ Het aanbod wordt automatisch gecombineerd met de voordelen 

die Knab biedt aan startende bedrijven. 
 

✓ Door deelname aan de actie verklaar je dat jij en, voor zover van 

toepassing ook alle vennoten, maten of bestuurders van je bedrijf, 

akkoord gaat / gaan met deze actievoorwaarden. 
 

Heb je vragen of klachten? Neem dan contact met ons op via 

service@knab.nl 

http://www.knab.nl/
mailto:service@knab.nl

