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 De Actie 
1.1. De actie loopt van 01-07-2022 tot en met 31-12-2022.  

1.2. De actie is 2 maanden gratis abonnementskosten waarvan de eerste maand een deelmaand 
is. Voorbeeld; wanneer je een abonnement aanvraagt op 10-10-2022 is het actietarief geldig 
van 10-10-2022 tot 30-11-2022.  

 Algemeen  

2.1. Deze voorwaarden zijn enkel van toepassing op bedrijven. Particulieren zijn uitgesloten van deelname 
aan acties van VOIPZeker. 

2.2. VOIPZeker houdt zich het recht voor om de actie eenzijdig op ieder moment zonder opgaaf van redenen 
te beëindigen en/of de gecommuniceerde regels, prijzen, actieperiode en voorwaarden te wijzigen. 
Hiervan zal mededeling worden gedaan op de site van VOIPZeker www.voipzeker.nl. 

2.3. Aan deze voorwaarden kunnen geen andere rechten worden ontleend, dan hierin aangegeven. 

2.4. Acties gelden niet in combinatie met andere acties en/of aanbiedingen. 

2.5. De tijdens de actie geldende aanbieding is strikt persoonlijk, niet inwisselbaar voor goederen en/of 
diensten en niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VOIPZeker. 

2.6. De gegevens van Klant voor deelname aan de actie dienen volledig en correct te zijn ingevuld. Indien 
dit niet het geval is, kan Klant niet deelnemen aan de actie en zal VOIPZeker klant verzoeken de 
gegevens te verbeteren of aan te vullen. In zo'n geval kan het gebeuren dat de uiteindelijke verwerking 
pas na het verstrijken van de actieperiode plaatsvindt. Klant komt dan niet meer in aanmerking voor de 
actie. 

 Deelname 

3.1. De persoon die deelneemt aan een actie verklaart dat hij/zij bevoegd is om de Klant te 
vertegenwoordigen.  

3.2. Alleen bedrijven gevestigd in Nederland en een kamer van koophandel inschrijving hebben kunnen 
deelnemen aan acties van VOIPZeker 

3.3. Door deelname aan de actie gaat klant akkoord met deze actievoorwaarden alsmede ook met de 
Algemene Voorwaarden en Aanvullende Voorwaarden van VOIPZeker, deze zijn terug te vinden op de 
site van VOIPZeker www.voipzeker.nl. Daarnaast kunnen er voor verschillende acties aanvullende 
specifieke voorwaarden van toepassing zijn. 

3.4. Klanten kunnen alleen gebruik maken van acties indien de aanvraag zowel administratief als technisch 
verwerkt kan worden door VOIPZeker. 

 Beëindiging abonnement i.c.m. actie 

4.1. De Klant die deelneemt aan een actie en het betreffende abonnement annuleert of beëindigt binnen de 
minimumtermijn van het contract, is VOIPZeker gerechtigd het voordeel van de actie terug te vorderen 
bij Klant. Tussen de contracten en een bijbehorende actie bestaat een onlosmakelijk verband. Deelname 
aan de actie houdt in dat de Klant het contract en de bijbehorende actie tezamen koopt door middel van 
één overeenkomst. Indien Klant het contract ontbindt binnen de gestelde minimumtermijn van het 
abonnement/contract is Klant de resterende maanden van het contract schuldig aan VOIPZeker, oftewel 
de afkoopsom. 

 

http://www.voipzeker.nl/
http://www.voipzeker.nl/
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 Fraude 

5.1. In geval van misbruik, fraude, manipulatie of omzeiling van en inbreuk op de actievoorwaarden is 
VOIPZeker gerechtigd Klanten uit te sluiten. VOIPZeker kan dit doen op basis van een vermoeden en is 
niet verplicht de Klant hierover te informeren of bewijs te leveren. 
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 Toepasselijkheid 

6.1. De actie van 1 maand gratis abonnementskosten is alleen van toepassing op de Unite Phone 
abonnementen Nederlandse telefoonnummers in combinatie met een nieuwe overeenkomst van 6 
maanden. De korting wordt verrekend in de 2e maand.  

 

 Slotbepalingen 

7.1. VOIPZeker is niet aansprakelijk voor, maar niet beperkt tot: druk- en zetfouten op de website of in andere 
communicatie-uitingen en evenmin voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van 
deelnamegegevens of schade veroorzaakt door of verband houdende met de actie of anderszins. 
VOIPZeker sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.  

7.2. Niets met betrekking tot een actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van VOIPZeker. 

7.3. Op deze actievoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die 
voortvloeien uit deze actievoorwaarden en welke niet geschikt kunnen worden, worden voorgelegd aan 
de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland. 
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