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Betaal met Apple Pay en ontvang € 5,00 cashback op je Knab Betaalrekening. 

1. Hoe werkt de actie?

1.1  Je kunt meedoen met deze actie om € 5,00 op je Knab Betaalrekening te ontvangen,  
als je een Knab Betaalrekening hebt en je Apple Pay voor deze Knab Betaalrekening hebt 
geactiveerd. Als je meedoet met deze actie, ga je akkoord met deze Knab Actievoorwaar-
den Apple Pay. 

 
1.2  Om € 5,00 cashback op je Knab Betaalrekening te ontvangen, meld je je eerst aan via het 

online aanmeldformulier. Op dit online aanmeldformulier geef je onder andere aan met 
welke Knab Betaalrekening je wilt deelnemen. Na de aanmelding betaal je minimaal drie 
keer met Apple Pay van de Knab Betaalrekening waarmee je je hebt aangemeld. Je hebt 
tot en met 15 juli 2021 de tijd om je aan te melden en de betalingen met Apple Pay te doen. 

1.3  Heb je aan deze voorwaarden voldaan, dan ontvang je binnen enkele weken na 15 juli 2021 
de cashback van € 5,00 op de Knab Betaalrekening waarmee je hebt aangemeld. Je hoeft 
hier verder niets voor te doen. 

2. Hoelang loopt de actie?

2.1   De actie loopt tot en met 15 juli 2021. Dit betekent dat je je uiterlijk op 15 juli 2021 kunt  
aanmelden voor de actie via het online aanmeldformulier. Alleen de Apple Pay betalingen 
die je na je aanmelding tot en met 15 juli 2021 doet van de Knab Betaalrekening waarmee 
je je hebt aangemeld, tellen mee.

2.2  Heb je op 15 juli 2021 niet aan de actievoorwaarden voldaan? Bijvoorbeeld omdat je je niet 
eerst hebt aangemeld via het online aanmeldformulier? Of omdat je minder dan drie keer 
met Apple Pay hebt betaald? Of omdat je hebt betaald met een andere Knab Betaalre-
kening, dan die waarmee je je hebt aangemeld? Dan kom je niet in aanmerking voor de 
cashback van € 5,00. 
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3. Hoe vaak kan ik deelnemen?

3.1  Je kunt maar één keer meedoen met de actie. Ook als je meerdere Knab Betaal- 
rekeningen hebt.  

4. Belangrijke informatie

4.1  De gegevens die je op het online aanmeldformulier hebt ingevuld, zoals de IBAN van de 
Knab Betaalrekening waarmee je wilt deelnemen, bewaren we tijdelijk en delen we niet 
met andere partijen. We gebruiken deze gegevens uitsluitend voor deze actie om te  
kunnen bepalen of je voldoet aan de voorwaarden. 

4.2  Wij behouden ons het recht voor om deze Knab Actievoorwaarden Apple Pay en de  
uitvoering daarvan tussentijds te wijzigen of aan te vullen of de gehele actie eerder dan  
15 juli 2021 stop te zetten. Als we dat doen, dan melden we dat op onze actiewebsite. 

4.3 Knab is een handelsnaam van Aegon Bank N.V.

4.4  Heb je een klacht of vraag over deze actie? Laat het ons dan weten. Hoe je dat kunt  
doen, staat in de Algemene Handleiding & Handleiding Betalen.


