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Voorwaarden Mee(s)doenersactie 
 

Deelname actie 

 Om deel te kunnen nemen, dient u zelf over een actieve Meesman beleggingsrekening 
te beschikken waarop al door u wordt belegd. 

 Deelname vindt plaats nadat u het formulier heeft ingevuld op 
meesman.nl/meesdoeners. Alleen op deze manier kunt u deelnemen aan de actie. 
Informatie die op een andere manier binnenkomt is niet geldig. 

 Er kan één boek uitgekozen worden door u als bestaande Meesman klant per 
aangebrachte nieuwe klant. 

 Het boek kan niet ingewisseld worden voor geld. 
 Het door u gekozen boek wordt verstuurd nadat er een eerste belegging op de nieuwe 

rekening heeft plaatsgevonden. 
 U beschikt over een woon- of afleveradres gevestigd in Nederland, België, Luxemburg, 

Duitsland of Frankrijk. 
 Deelname is kosteloos. 
 Deelname is alleen mogelijk voor personen vanaf 18 jaar.  

 

Voorwaarden nieuwe klant 

 De nieuwe klant die u aandraagt heeft niet eerder een rekening bij Meesman gehad en 
beschikt momenteel niet over een beleggingsrekening. 

 De nieuwe klant woont niet op hetzelfde adres als u. 
 

Overig 

 U mag meerdere kandidaten aandragen zolang deze elk aan de voorwaarden voldoen. 
 Indien één en dezelfde nieuwe klant wordt aangedragen door meerdere klanten, dan 

geldt dat degene die de klant het eerst (datum en tijdstip) heeft aangedragen in 
aanmerking komt voor een boek. 

 Meesman bepaalt of de nieuwe klant voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 De actie geldt niet voor nieuwe klanten die via een adviseur een rekening openen bij 

Meesman. Professionele adviseurs, - bemiddelingspartijen zijn uitgesloten van deze 
actie. 

 Partijen met wie Meesman een (affiliate) samenwerking heeft zijn uitgesloten van 
deelname.  

 Medewerkers van Meesman zijn uitgesloten van deelname. 
 Meesman is te allen tijde bevoegd actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de 

acties zonder opgaaf van reden stop te zetten. Wijzigingen worden kenbaar 
gemaakt op onze website. 

 De actie geldt voor rekeningen die zijn geopend vanaf 1 juni 2021 en kan niet met 
terugwerkende kracht ingezet worden. 

https://www.meesman.nl/meesdoeners
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 Op deze actie is zoals gebruikelijk de Europese en Nederlandse regelgeving van 
toepassing. 

 Er wordt geen boek verzonden naar klanten die niet voldoen aan bovenstaande 
voorwaarden of van wie wordt vermoed dat zij misbruik maken van de actie. 
 

Privacy beleid 

 Meesman is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij 
ontvangen bij het invullen van het deelnameformulier. De persoonsgegevens worden 
uiterst zorgvuldig en altijd in overeenstemming met de Wet bescherming 
persoonsgegevens, alsmede overige toepasselijke privacy wet- en regelgeving 
behandeld. Op de verwerking van persoonsgegevens is onze privacyverklaring van 
toepassing.  

 

https://www.meesman.nl/privacybeleid/

