
 

 

 

Actievoorwaarden laatste vier maanden GRATIS!  
 
In de periode van 01-09-2022 tot en met 02-10-2022 is de Omringpas gratis voor nieuwe 
pashouders. Door deelname aan de actie verklaart u akkoord te gaan met de actievoorwaarden. 
 
Actievoorwaarden 

1. Voor de actie geldt dat nieuwe aanmeldingen voor de Omringpas een gratis pas ontvangen 
in de periode 01-09-2022 tot en met 02-10-2022. Voor nieuwe pashouders die deelnemen 
aan deze actie geldt dat zij niet eerder dan 31-12-2023 de pas kunnen stopzetten. Nieuwe 
pashouders zijn de pasbijdrage voor het jaar 2023 verschuldigd aan Omring.  

2. Deze actie is bedoeld voor nieuwe klanten van Omringpas. Bestaande klanten zijn 
uitgesloten van deelname. 

3. Medewerkers van Omring zijn uitgesloten van deelname. 
4. Op uw aanvraagformulier (offline en online) worden tijd en datum vermeld. De actie loopt 

vanaf 01-09-2022 tot en met 02-10-2022.  
5. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing. 
6. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die 

hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden 
voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. 

7. Als u geen gebruik meer wilt maken van de Omringpas dient u de pas vóór 01-12-2023 op te 
zeggen. Het aanschaffen van de Omringpas is een doorlopend proces.  

 
Uw gegevens 

1. U geeft Omring toestemming uw volledige naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, 
woonplaats en geboortedatum op te slaan zodat wij u kunnen benaderen voor eventuele 
vragen en/of informatie met betrekking tot deze actie.  

2. De aanvrager dient ouder dan 18 jaar te zijn. 
3. De persoonsgegevens die u ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt, conform onze 

privacyverklaring. 
4. U garandeert dat u zelf de rechtmatige gebruiker bent van het opgegeven e-mailadres. 
5. Indien de gegevens niet volledig of correct zijn ontvangen, vervalt het recht op de gratis 

Omringpas.  
6. Omring behoudt het recht om deelnemers uit te sluiten die aantoonbaar misbruik maken 

van de actie.  
 

 
 
 
 


