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1. Deze Wedstrijdvoorwaarden (hierna: ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op de actie 

“Jouw persoonlijke billboard” (hierna: ‘Actie’) en staan ook op de website www.knab.nl. Door 

deel te nemen aan deze actie ga je akkoord met deze Voorwaarden. 

2. Deze actie wordt je aangeboden door Knab, gevestigd in Amsterdam, handelsregister nr. 

27364602. Postadres: Thomas R. Malthusstraat 1-3, 1066 JR Amsterdam, www.knab.nl. De 

actie is ter promotie van de financiële producten en diensten van Knab, een label van Aegon 

Bank N.V. 

LOOPTIJD 

3. De actie loopt van 23 december 2019 tot en met 31 december 2019. Deelname aan de 

actie na de einddatum is niet mogelijk.  

4. De persoonlijke billboards worden geplaatst in week 1 van 2020. 

DEELNAME AAN DE ACTIE 

5. Deelnemer aan de actie is iedereen die zich via zijn of haar persoonlijke actiepagina 

aanmeldt voor een persoonlijk billboard. 

6. Aan de Deelnemer wordt de volgende voorwaarde gesteld: 

 De deelnemer is klant bij Knab. 

7. Knab kan op elk moment toetsen of de Deelnemer voldoet aan de Voorwaarden.  

8.Deelname is gratis. Aan de deelname zijn geen communicatiekosten verbonden, anders 

dan het normale gebruik van digitale communicatiemiddelen, zoals het gebruik van apps en 

(mobiel) internet. 

9. De aanmelding is, gezien de aard van de actie, onherroepelijk.  

BESCHRIJVING VAN DE ACTIE 

10. De actie betreft het aanbieden van een gepersonaliseerd digitaal outdoor reclamebord 

(hierna: ‘Billboard’) op een locatie in Nederland. 

11. De Billboards zijn digitale reclameschermen en kunnen verschillende formaten hebben.  

12. De personalisatie betreft het tonen van de voornaam van de Deelnemer die zich heeft 

aangemeld voor de actie in een reclame-uiting van Knab. 

13. De locatie(s), lengte en looptijd van de reclameborden worden door Knab bepaald. 

14. Knab zet zich in om Deelnemer te informeren over de locatie en tijd waarop de 

Deelnemer zijn persoonlijke Billboard kan zien.  

VERWERKING PERSOONSGEGEVENS 
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15. Door gebruik te maken van de actie ga je ermee akkoord dat Knab, of een door Knab 

ingehuurde derde partij, je persoonsgegevens (naam, postcode en aanmelding) verwerkt 

voor de uitvoer van de actie. Knab verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de 

Wet bescherming persoonsgegevens.  

16. De deelnemer stemt ermee in dat de door hem verstrekte persoonsgegevens in het 

kader van deze actie bewaard worden tot uiterlijk 31 maart 2020.  

SLOTBEPALINGEN 

17. Knab is niet aansprakelijk voor door de deelnemer geleden verlies of schade, die 

voortvloeit uit of verband houdt met het deelnemen aan de actie, onderwerp/inhoud van de 

actie, en/of het ter beschikking gestelde persoonlijke digitale reclamebord. 

18. Aan deelname aan de actie kunnen geen rechten worden ontleend. Knab aanvaardt 

geen aansprakelijkheid over niet vertoonde persoonlijke digitale reclameborden.  

19. Knab behoudt zich het recht voor om de actie te allen tijde op te schorten, bijvoorbeeld in 

geval van vermoeden van misbruik, zonder daarvan nadere aankondiging te doen, zonder 

dat Knab daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van enige schade is gehouden jegens 

de deelnemers. De herziene versie van de voorwaarden zal zo spoedig mogelijk op de 

internetpagina worden geplaatst, voorzien van een datum. 

20. Vragen of klachten over deze wedstrijd kunnen kenbaar worden gemaakt aan Knab via 

service@knab.nl.  


