Voorwaarden disputenwedstrijd 2022-2023
In samenwerking met Zorg en Zekerheid

Sluit voor 2023 een zorgverzekering af bij Zorg en Zekerheid via A.L.S.V. Quintus en
profiteer van veel voordelen voor jou én de vereniging. Heeft jouw dispuut de meest
verzekerden via de vereniging? Dan win je nieuwe sportkleding voor je hele dispuut ter
waarde van €1.500!
Het winnende dispuut ontvangt een bedrag van €1.500 om nieuwe sportkleding voor
heel het dispuut te laten bedrukken met de naam en het logo van het dispuut. Zo is jouw
dispuut goed te herkennen tijdens de Subweek! Het dispuut kiest zelf de sportieve outfit.
Deze kan bijvoorbeeld bestaan uit een sportshirt, een paar sportsokken of een
sportbroek.
Actievoorwaarden disputenwedstrijd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De disputenwedstrijd loopt van 1 november 2022 tot en met 31 januari 2023.
De nieuwe verzekerden zijn voor 1 februari 2022 overgestapt naar Zorg en
Zekerheid en hebben hun voorgaande zorgverzekering voor 31 december 2022
opgezegd.
De nieuwe verzekerden nemen deel aan het collectief van A.L.S.V. Quintus bij Zorg
en Zekerheid.
De nieuwe verzekerden zijn 18 jaar of ouder.
Enkel actieve leden van disputen kunnen deelnemen aan de disputenwedstrijd.
Het aantal verzekerden per dispuut wordt naar rato berekend.
Leden die al bij Zorg en Zekerheid zijn verzekerd, maar dit jaar overstappen naar
het collectief van A.L.S.V. Quintus nemen ook deel aan de disputenwedstrijd.
Het winnende dispuut zal bericht ontvangen van het bestuur van A.L.S.V. Quintus.
Het dispuut dat procentueel de meest verzekerden telt binnen het collectief van
A.L.S.V. Quintus bij Zorg en Zekerheid wint €1.500 te besteden aan sportieve
dispuutskleding met daarop het logo van Zorg en Zekerheid.
Een dispuut kan geen twee opeenvolgende jaren winnen.
Indien het aantal verzekerden bij Zorg en Zekerheid binnen het winnende dispuut
minder is dan 25% dan zal het uit te keren bedrag €500 zijn, te besteden aan een
sportieve dispuutsactiviteit.

