
Actievoorwaarden 
Dit zijn de actievoorwaarden die gelden voor de sms-actie Zin in Sint van 
Centraal Beheer. Wij stelden deze voorwaarden vast in Apeldoorn op 5 
november 2019. 

U bent: Degene die deelneemt aan de sms-actie Zin in Sint. 
Wij zijn: Centraal Beheer. Centraal Beheer is een handelsnaam van 
Achmea Services N.V. Ons adres is Laan van Malkenschoten 20, 7333 NP 
Apeldoorn. Ons nummer van de Kamer van Koophandel is 34136016

1  Over deze actievoorwaarden 
 
1.1 Wanneer gelden deze voorwaarden? 
 •  Deze voorwaarden gelden voor de sms-actie Zin in Sint. Wij 

organiseren deze actie om Sinterklaas zo makkelijk mogelijk voor 
iedereen te maken.

 • De actie loopt van 16 november 2019 tot en met 8 december 2019. 

1.2  Mogen wij deze voorwaarden veranderen? 
Wij mogen deze voorwaarden op ieder moment veranderen. 
Veranderen wij iets? Dan zetten wij dit op centraalbeheer.nl/zininsint. 
Dit doen we zo snel mogelijk. Wij mogen de sms-actie ook stoppen.

1.3  Wat geldt nog meer voor deze voorwaarden? 
Voor deze actie geldt het Nederlands recht.  

2  Over uw deelname
2.1  Wie mag deelnemen aan deze actie? 

• Iedereen in Nederland mag deelnemen aan deze actie.   
• De deelnemer gaat akkoord met de actievoorwaarden. 

2.2  Wat kost deelname?  
Neemt u deel aan deze sms-actie? Dan betaalt u hiervoor geen kosten. 
Er worden ook geen sms-kosten in rekening gebracht bij u. Ook niet als 
u zich afmeldt voor deze actie.  

2.3  Hoe vaak mag u meedoen? 
U kunt zo vaak meedoen als u wil. U kunt maximaal 1 keer per mobiel 
telefoonnummer meedoen.  
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2.4  Wat gebeurt er als u niet volgens de voorwaarden speelt?   

Volgt u de voorwaarden niet goed op? Of doet u iets anders wat niet 
mag? Dan kunt u niet verder meedoen met de actie. 

3  Over de manier waarop u meedoet
3.1  Hoe werkt de actie?  

•  Kreeg u een e-mail van ons? Dan staat daar een link in. Via deze 
link komt u op de sms-actiepagina. U kunt daar meedoen aan 
de actie Zin in Sint door op de button te klikken. U moet dan nog 
wel uw naam, mobiele telefoonnummer, eventuele namen van de 
kinderen invullen, verstopplek van de cadeaus en akkoord gaan met 
deze actievoorwaarden. Klikt u op de button? Dan krijgt u daarna 
een bevestigingspagina te zien, waarop staat dat u zich heeft 
aangemeld voor de sms-actie. Als bevestiging krijgt u een eerste sms 
van Sint. Bent u via een andere weg op de website gekomen? Dan 
kunt u op de button ‘Sms van Sint’ klikken. U moet dan nog wel uw 
naam, mobiele telefoonnummer, eventuele namen van de kinderen 
invullen, verstopplek van de cadeaus en akkoord gaan met deze 
actievoorwaarden. Klikt u daarna op de button? Dan doet u mee met 
de sms-actie Zin in Sint. En krijgt u een bevestigingspagina te zien, 
waarop staat dat u zich heeft aangemeld voor de sms-actie.  
Als bevestiging krijgt u een eerste sms van Sint.

 •  De sms-actie is geen onderdeel van een abonnementendienst. 
Wij versturen op maximaal 4 momenten sms-jes naar uw mobiele 
nummer.  

 •  Afmelden voor de sms-actie hoeft niet omdat het een tijdelijke dienst 
is die vanzelf stopt.

 •  Wenst u geen sms-jes meer te ontvangen van Sint? U kunt de actie 
zelf ieder moment stopzetten. Dit kunt u doen door “Sinterklaas UIT’ 
te sms-en naar 4411. Dit kost niets. Mocht u zich daarna bedenken 
dan kunt U de sms-actie weer activeren door “Sinterklas AAN” te  
sms-en naar 4411. Dit kost niets.
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4  Over het gebruik van uw gegevens
4.1   Waarvoor gebruiken we uw gegevens?   

Als u deelneemt aan deze actie, geeft u ons informatie. Wij gaan 
zorgvuldig om met uw gegevens. Wij houden ons aan de wetten en 
regels voor privacy. Wilt u meer informatie over het gebruik van uw 
gegevens? Lees dan ons privacy statement op centraalbeheer.nl. 

4.2  Wat mogen wij doen met uw gegevens?   
De gegevens die u invult worden uitsluitend gebruikt bij de sms-actie 
Zin in Sint en zullen in geen geval voor andere doeleinden worden 
gebruikt. Deze gegevens worden niet aan derden verspreid. Na 
afloop van de actie zullen deze persoonlijke gegevens direct worden 
verwijderd uit onze database. 

5  Heeft u vragen of klachten?
5.1   Wat kunt u doen als u een vraag of klacht heeft? 

Heeft u een vraag of een klacht? Stuur ons een e-mail met uw vraag  
of klacht. Dat kan eenvoudig door het formulier op centraalbeheer.
nl in te vullen en te versturen. U krijgt binnen 10 werkdagen een 
antwoord op uw vraag of klacht.

Algemene voorwaarden 
•  Door deelname aan deze sms-actie, verklaart de deelnemer in te 

stemmen met deze actievoorwaarden. 
•  Centraal Beheer is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk-, en 

zetfouten. 
•  Centraal Beheer is niet aansprakelijk voor eventuele schade, in welke 

vorm dan ook. 
•  Er moet een geldig mobiel telefoonnummer ingevuld worden, wanneer 

deze incorrect is ingevuld, kan ons systeem deze niet herkennen als 
telefoonnummer en zal de deelnemer geen sms van Sint ontvangen. 

•  Centraal Beheer is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging in de 
sms-jes. Wij doen er alles aan om de sms-jes op de afgesproken tijd(en) 
te verzenden. Wij zijn niet aansprakelijk voor storingen. 

•  De sms-actie is een vrijblijvende dienst, U zit dus nergens aan vast. 


