Voorwaarden voor de "Peterschapsactie" van het
Home Protect product voor huurders
Voorwaarden geldig vanaf 21.06.21

De "Peterschapsactie" start vanaf 21.06.2021 voor onbeperkte duur.
Deze actie is een getrouwheidsprogramma dat onze klanten toelaat om met hun vrienden en
familie een korting te delen die van toepassing is op het Home Protect verzekeringsproduct
voor huurders en zo peter te worden en in ruil daarvoor van een cashback te genieten.

1. Wie kan deelnemen aan deze actie ?
Elke particulier die een Home Protect woonverzekering voor huurders heeft onderschreven bij Immoweb Protect komt
automatisch in aanmerking als "peter" om deel te nemen aan ons referral programma. Deelname aan de actie
betekent goedkeuring van dit reglement.
De werknemers van Qover NV en Immoweb Protect, evenals hun echtgeno(o)t(e) of samenwonende, zijn uitgesloten
van deelname.

2. Wat houdt "peters zijn" in ?
Als peters :
1.
2.

deelt u uw 15% kortingscode met uw vrienden en familie via uw unieke link ;
ontvangt u €20 cashback per petekind als die een nieuw Home Protect contract voor huurders
onderschrijft via uw unieke link. Om de cashback te ontvangen moet de polis van de onderschrijver
minstens 90 dagen geldig zijn vanaf de datum van aankoop en mag er geen betalingsachterstand zijn. De
cashback betaling is beperkt tot een maximum van 6 petekinden, d.w.z. u kunt een maximum van €120
cashback krijgen.

Het cashback bedrag zal worden betaald op de bankrekening gecommuniceerd in de maand volgend op de validatie
van het doorverwezen contract (de geschiktheid van het contract zal worden gevalideerd 90 dagen na de startdatum
van het contract).

3. Wat betekent "petekind zijn" ?
Als petekind :
●
●

krijgt u 15% korting op uw eerste verzekeringsjaar als nieuwe verzekeringnemer van een Home Protect
verzekering voor huurders ;
kunt op uw beurt peter worden bij het onderschrijven van deze verzekering.

Het kortingsbedrag is niet inwisselbaar tegen contant geld en dit aanbod is niet cumuleerbaar met andere
aanbiedingen of kortingen. Bij het onderschrijven van een woonverzekering via Immoweb Protect heeft u een
herroepingsrecht van 14 dagen.

4. Organisatie
Deze "peterschapsactie" wordt georganiseerd door :
●

Qover N.V. (FSMA 0650.939.878), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Handelsstraat 31,
1000 Brussel
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●

Immoweb Protect, handelsnaam van Immoweb Financial Services SA/NV (FSMA n°0727442788), met
maatschappelijke zetel te Wolstraat 70, 1000 Brussel

De organisatoren behouden zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken de actie op te
schorten, stop te zetten of te wijzigen, zonder rechtvaardiging, kennisgeving of schadevergoeding aan de verwijzers,
referenten of derden. Zij zullen de deelnemers hiervan op de hoogte brengen via e-mail, en/of via een mededeling op
hun website. De unieke link zal daarom ook worden gedeactiveerd.

5. Klachten ?
Indien u problemen ondervindt met deze campagne en geen oplossing heeft gevonden met een call assistant, kunt u
een klacht indienen op het volgende email adres: referral@qover.com.
Deze campagne wordt beheerst door het Belgisch recht. Alle geschillen zijn onderworpen aan de exclusieve
bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

6. Privacybeleid
De persoonsgegevens die door de Deelnemers in het kader van deze Actie worden meegedeeld, worden verwerkt in
overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de Algemene verordening betreffende de
bescherming van persoonsgegevens nr. 2016/679 van 27 april 2016 ("RGPD").
Persoonsgegevens worden door Qover in haar hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt om
de bovengenoemde doeleinden te verwezenlijken.
Deze verwerking is gebaseerd op de rechtsgrondslag van het rechtmatige belang om dit soort operaties aan klanten
en prospects aan te bieden met als enige doel te profiteren van de aangeboden premies en geschenken.
Qover verbindt zich ertoe alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van de persoonsgegevens van de
deelnemers te verzekeren door middel van technische veiligheidsregels en een adequaat veiligheidsbeleid tegen
ongeoorloofd gebruik van de persoonsgegevens van de deelnemers.
In het geval dat de Peter het e-mailadres van het Petekind aan Qover meedeelt, zal het door de Peter meegedeelde
e-mailadres van het Petekind voor geen enkel ander doel worden gebruikt dan voor de mededeling van deze actie,
tenzij het Petekind hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
Het e-mailadres van het Petekind zal, bij het ontbreken van een contract met Qover, binnen maximaal dertig (30)
dagen na het versturen van de e-mail van de peterschapsactie worden verwijderd, tenzij het Petekind zijn/haar
uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor andere doeleinden.
Deelnemers hebben recht op toegang, rectificatie, verwijdering (indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan),
kopie, overdraagbaarheid van hun persoonsgegevens, verzet tegen de verwerking van deze gegevens, en een recht
op beperking van de verwerking (indien aan de wettelijke voorwaarden is voldaan).
Deze rechten kunnen worden uitgeoefend via e-mail: privacy@qover.com.
Indien een Peter of een Petekind echter gebruik maakt van zijn recht om zich terug te trekken, zal hij niet langer recht
hebben op het voordeel van de Actie, aangezien de verwerking van zijn persoonsgegevens noodzakelijk is voor de
uitvoering van de Actie.
Tenslotte hebben de Peter en het Petekind het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten,
in het bijzonder bij de Belgische.
Voor meer informatie over het beheer van uw persoonsgegevens bij Qover, nodigen wij u uit om ons privacybeleid.
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