
 

 

Sluit een hypotheek af via Knab en ontvang 

€ 150 op je Knab Betaalrekening 
Actievoorwaarden 

 De actieperiode loopt van 3 april 2018 t/m 30 juni 2019. 
 
 Deze actie wordt aangeboden door Knab (onderdeel van Aegon Bank N.V.) en Knab 

Hypotheken (onderdeel van Knab Advies en Bemiddeling (N.V.), Thomas R. 
Malthusstraat 1-3, 1066 JR Amsterdam.  

 

 Deze actie geldt voor klanten met Knab Plus of Knab Premium. Heb je nog geen Knab Plus 
of Knab Premium? Open deze dan via www.knab.nl. 

 
 Je ontvangt € 150 op je Knab Betaalrekening als je een hypotheek afsluit via Knab 

Hypotheken. Daarnaast heb je tijdens het aanvragen geregistreerd dat de hypotheek van je 
Knab Betaalrekening gaat worden afgeschreven. Open je tijdens de aanvraag van je 
hypotheek een bankrekening bij Knab? Geef dan de IBAN van je Knab Betaalrekening door 
aan je hypotheekadviseur bij Knab Hypotheken, zodat deze het door kan geven aan je 
bank. 

 

 Je hebt recht op de € 150, zodra de hypotheekverstrekker de hypotheek heeft toegezegd 
(finaal akkoord). 

 
 Per finaal akkoord ontvang je maximaal één keer de € 150. 
 
 Finaal akkoord in: Dan ontvang je de € 150 uiterlijk: 

- januari 2019 - 31 maart 2019 
- februari 2019 - 30 april 2019 
- maart 2019 - 31 mei 2019      
- april 2018 - 30 juni 2019  
- mei 2018 - 31 juli 2019 
- juni 2018 - 31 augustus 2019 

 
 Knab heeft het recht 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. 

 
 Het aanbod is niet overdraagbaar, restitueerbaar of inwisselbaar. 

 
 Door deelname aan de actie verklaar je akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. 

 
 
 
 
 
 
 

Knab, 7 februari 2019 
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