
 
Actievoorwaarden PC AfscheidSparen €50 + €50 

 

1. De actie ‘verdubbel uw eerste inleg van €50’ is geldig van 1 oktober 2020 t/m 31 december 2020. 

2. De actie houdt het volgende in: de rekeninghouder/deposant opent een nieuwe PC 

Afscheidsparenrekening via www.pc.nl/afscheidsparen. Hij of zij vult hierbij de actiecode NM50 in. De 

rekeninghouder/deposant stort hierna een bedrag van minimaal €50 op deze rekening. Binnen zes 

weken na ontvangst van dit bedrag op de rekening, stort Stichting PC Uitvaart Deposito €50 op de 

nieuwe rekening.  

3. De hoogte van de eerste storting door de rekeninghouder/deposant heeft geen invloed op het bedrag 

dat Stichting PC Uitvaart Deposito stort. Bedraagt de eerste storting door de rekeninghouder/deposant 

meer dan €50, is het bedrag dat PC Uitvaart stort altijd €50. 

4. De actie is alleen geldig voor nieuwe rekeninghouders. 

5. Er kan alleen gebruik gemaakt worden van de actie bij het openen van een rekening via de website: 

www.pc.nl/afscheidsparen. 

6. De actiecode ‘NM50’ moet altijd worden gebruikt. 

7. Er kunnen maximaal 200 nieuwe rekeninghouders gebruik maken van deze actie. Als het maximaal 

aantal rekeninghouders worden bereikt dan wordt u hierover geïnformeerd.  
Als u al een aanvraag voor een nieuwe rekening heeft ingediend, nemen we persoonlijk contact met u 

op. Daarnaast vermelden we dit ook op de website. 

8. De voorwaarden van PC Afscheidsparen zijn van toepassing voor de nieuwe rekening. Deze zijn te 

downloaden via www.pc.nl/afscheidsparen. 

9. PC Uitvaart is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten. 

10. Deelnemers die aantoonbaar misbruik maken van de actie kunnen van deelname worden uitgesloten. 

11. Op deze actie is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

12. Door deelname aan de acties verklaart de Deelnemer akkoord te gaan met de bovenstaande 

Actievoorwaarden en de algemene voorwaarden van PC Uitvaart. 

Heeft u een opmerking, vraag of klacht? Dan kunt u contact opnemen met onze Financiële Administratie 020 580 

5080 of via info@pc.nl.  
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