
Opsturen
Omdat wij veel belang hechten aan uw privacy, 
verzoeken wij u om de kaart in een gesloten 
envelop op te sturen naar: 

Univé Noord-Holland
Antwoordnummer 700
1700 VC Heerhugowaard

Een postzegel is niet nodig.

Ontvang tot 
€ 50 als u ons 
aanbeveelt
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Met elkaar delen
Samen sterk, dát is de kracht van onze 
coöperatie. Dat betekent dat we risico’s met 
elkaar delen en dat we elkaar helpen. En het 
mooiste? Als coöperatieve verzekeraar zonder 
winstoogmerk staan onze leden - u dus - 
centraal. 

Tip uw familie en vrienden!
Bent u tevreden over Univé? Dan is het de 
moeite waard uw omgeving ook met ons te 
laten kennismaken. Een neef die op het punt 
staat te verhuizen, de buurman die een nieuwe 
auto gaat kopen, een vriendin die voor zichzelf 
begint of uw zoon/dochter die op zichzelf gaat 
wonen. 

Het enige dat u hoeft te doen, is de aangehechte 
kaart samen met uw familielid, vriend of kennis 
invullen en versturen (postzegel niet nodig). 

Inleveren bij een Univé-winkel kan ook. Wij 
nemen dan contact met hem of haar op. 

Univé Noord-Holland heeft winkels in 
Alkmaar, Bovenkarspel, Den Helder, Haarlem, 
Heerhugowaard, Hoorn, Nieuwkoop, Schagen, 
Wieringerwerf, Wormer, Volendam en Zwolle.

Kijk voor de actievoorwaarden op www.unive-noordholland.nl/tip-een-vriend

Voor wat, hoort wat
Als uw familielid, vriend of kennis 
één schadeverzekering bij ons afsluit, 
ontvangt u € 20. Bij twee of meer 
schadeverzekeringen krijgt u € 50. Dit 
als dank voor uw aanbeveling. Vul uw 
gegevens in op de kaart zodat wij het 
bedrag naar u kunnen overmaken. Liever 
het bedrag schenken aan een (sport)
vereniging? Dan kan dat ook! 
 
Zorgverzekeringen en kortlopende reisverzekeringen zijn 
uitgesloten van deze actie.

Mijn familielid, vriend(in) of kennis heeft nog geen schadeverzekering bij Univé. 
Ik laat hem/haar graag de dienstverlening van Univé ervaren.

De gegevens van mijn familielid/vriend(in)/kennis zijn:

Naam:

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Handtekening:

Mijn gegevens zijn:

Naam: 

Adres:

Postcode: Plaats:

Telefoon:

E-mail:

Ik wil het geldbedrag 
graag overmaken naar:

  Rekening tipgever

  Rekening van een (sport)vereniging

IBAN-nummer

op naam van

Hierbij geef ik eenmalig toestemming om de gegevens 
te gebruiken voor deze actie.

Hierbij geef ik eenmalig toestemming om de gegevens 
te gebruiken voor deze actie.




