
De FBTO actievoorwaarden ‘Maak kans op 1 uur interieuradvies’  
 
Voorwaarden  
Dit zijn de actievoorwaarden die gelden voor de actie ‘Maak kans op 1 uur 
interieuradvies’ van FBTO. Deze voorwaarden zijn vastgesteld in Leeuwarden op  
2 december 2020. Jij bent: de deelnemer. Degene die meedoet aan de actie ‘Maak 
kans op 1 uur interieuradvies’. Wij zijn: FBTO. FBTO is een 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 voorwaarden?  
Deze voorwaarden gelden voor de actie ‘Maak kans op 1 uur interieuradvies’. De 
actie loopt van 2 december 2020 tot en met 31 januari 2021.  
 
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 op deze pagina. 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?  
- Iedereen mag meedoen met deze actie met uitzondering van het bepaalde in artikel 
2.2  
- Door mee te doen met de actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden  
 
2.2 Wanneer kun je niet meedoen met deze actie?  
- Personeelsleden van Achmea  
- Als je op een andere manier bij de actie betrokken bent  
 
2.3 Wat kost deelname?  
Als je meedoet met de actie betaal je geen kosten.  
 
2.4 Hoe vaak mag je meedoen?  
Je mag 1 keer meedoen met deze actie.  
 
2.5 Wat gebeurt er als je niet meedoet volgens de voorwaarden?  
Dan kun je niet verder meedoen met de actie.  
 
2.6 Wat krijg je als je meedoet?  
Als je wint krijg je 1 uur (zestig minuten) interieuradvies van interieurontwerper Mart 
Kristiaan. Dit advies gaat via videobellen. 
 
Artikel 3 Over de manier waarop je meedoet  
3.1 Hoe werkt de actie?  



Deel je interieurvraag over thuiswerken als reactie onder de aankondigingsvideo van 
Mart Kristiaan op de Instagram of Facebook van FBTO.  
 
4.1 Hoe bepalen wij de winnaar?  
In overleg met Mart Kristiaan kiezen wij een winnaar. 
 
4.2 Hoe laten we de winnaar weten dat hij heeft gewonnen?  
We sturen je een direct message op Facebook of Instagram.  
 
Artikel 5 Over de prijs  
 
5.1 Wat is de prijs?  
De prijs is 1 uur interieuradvies van Mart Kristiaan.  
 
5.2 Heb je de prijs gewonnen?  
Heb je de prijs gewonnen? Dan spreken we met je af wanneer en hoe wij de prijs 
aan je geven.  
 
Artikel 6 Over het gebruiken van je gegevens  
 
6.1 Waarvoor gebruiken wij je gegevens?  
Als je meedoet aan deze actie, geef je ons informatie. Wij gaan zorgvuldig om met je 
gegevens. Daarbij volgen we de gedragscode Verwerking Persoonsgegevens 
Zorgverzekeraars. Lees hierover meer in ons privacy statement op fbto.nl.  
 
6.2 Wat mogen wij doen met de gegevens van de winnaar? 
Ben jij de winnaar? Dan vind je het goed dat wij je naam en woonplaats noemen om 
de actie onder de aandacht te brengen van andere consumenten. Is er een 
prijsuitreiking? Dan mogen wij ook foto’s of een video van de prijsuitreiking maken. 
Deze foto’s en/of video mogen wij ook gebruiken om de actie onder de aandacht te 
brengen.  
 
Artikel 7 Heb je schade?  
 
7.1 Heb je schade door deze actie of de prijs?  
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade door deze actie of een prijs.  
 
Artikel 8 Heb je vragen of klachten?  
 
8.1 Wat kun je doen als je een vraag of klacht hebt?  
Heb je een vraag? Stuur dan een mailtje naar marketing@fbto.nl 
 


