
    

FBTO Actievoorwaarden ‘Maak kans op een bronzen spechtenfamilie van kunstenaar Leo Adema’ 

 

Reageer vóór 1 augustus 2022 en maak kans op een bronzen spechtenfamilie van kunstenaar Leo 
Adema: 

Dit zijn de actievoorwaarden die gelden voor de winactie: ‘Maak kans op een bronzen 
spechtenfamilie van kunstenaar Leo Adema’. Deze voorwaarden zijn vastgesteld in Leeuwarden op 
24 mei 2022. 

Jij bent: de deelnemer. Degene die meedoet aan de winactie: ‘Maak kans op een bronzen 
spechtenfamilie van kunstenaar Leo Adema’.  

Wij zijn: FBTO. FBTO is een handelsnaam van handelsnaam van Achmea Schadeverzekeringen N.V., 
en is gevestigd aan de Sophialaan 50 8911 AE te Leeuwarden. Ons nummer van de Kamer van 
Koophandel is 08053410.  
 

Artikel 1: Over deze actievoorwaarden 

1.1 Wanneer gelden deze actievoorwaarden? 
Deze actievoorwaarden gelden voor de actie ‘Maak kans op een bronzen spechtenfamilie van 
kunstenaar Leo Adema’. De actie loopt van 22 juni 2022 tot 1 augustus 2022.  

 

1.2 Mogen wij deze voorwaarden veranderen?  
Wij mogen de actie op ieder moment aanpassen als dit naar onze mening nodig is. De 
veranderde voorwaarden vind je hier. Dit doen we dan zo snel mogelijk. We mogen de actie ook 
eerder stoppen.  

 
 

1.3 Wat geldt nog meer voor deze voorwaarden? 
Voor deze actie geldt het Nederlands recht. Al het contact over deze actie gebeurt in het 
Nederlands. Wij beslissen over situaties die niet in deze voorwaarden zijn afgesproken. 

 

Artikel 2: Over je deelname 

2.1 Wie mag meedoen met deze actie? 
Klanten en volgers van FBTO die in Nederland wonen en werken en mensen werkzaam bij FBTO 
die in Nederland wonen en werken.  

2.2 Wat krijg je als je meedoet? 
Als je meedoet maak je kans op de bronzen spechtenfamilie van kunstenaar Leo Adema. Leo 
kiest de winnaar (op basis van het verhaal dat hij het mooist vindt).  

2.3 Wat betekent mijn deelname? 
Met je deelname ga je akkoord dat er op woensdag 3 augustus 2022 bij je gefilmd wordt als je 
de bronzen spechtenfamilie wint. Leo brengt het kunstwerk persoonlijk bij je thuis. 



 

 

Artikel 3 Over de manier waarop je meedoet 
 
3.1 Hoe werkt de actie? 
Je laat je verhaal achter onder de winactie-post op 1 van onze social media-kanalen. Waarom wil jij 
de spechtenfamilie winnen? Leo kiest op 1 augustus de winnaar. 

3.2 Voor welke tijd geldt de actie?  
De actie geldt tot 1 augustus. Op die dag leest Leo alle reacties en kiest hij een winnaar.  

 
Artikel 4 Heb je vragen of klachten?  
 
4.1 Wat kun je doen als je een vraag of klacht hebt?  
Heb je een vraag of een klacht? Stuur dan een mail naar marketing@fbto.nl.   


