
 

 

 
 
 

 

Actievoorwaarden winactie iPhone 13 
Je maakt kans op een iPhone 13 door aan een aantal voorwaarden te voldoen en 
daarnaast akkoord te gaan met de actievoorwaarden. 

 Je bent een nieuw KHN lid: lid geworden tussen 1 januari t/m 31 januari 2022 
 Je neemt pas deel wanneer je een T-Mobile Unlimited abonnement 24 maanden óf 

een KPN 10GB (zonder data delen) 24 maanden abonnement afsluit bij KHN 
Telecom binnen de actieperiode 

 Het abonnement dat afgesloten moet vóór 31 december 2022 geactiveerd worden 
 We verloten 4 x een iPhone 13 middernacht 128 GB (t.w.v. € 909,-) onder alle 

deelnemers 
 De 4 iPhones worden in 4 x verloot: elke laatste dag van een kwartaal wordt er één 

iPhone verloot onder alle deelnemers 
 Je kunt maximaal één keer deelnemen 
 Deelname aan de actie is gratis 
 Medewerkers van KHN Telecom & sTN Telecom & Internet zijn uitgesloten van 

deelname 
 De looptijd van de actie is van 1 januari t/m 31 januari 2022 
 Om deel te nemen aan de actie moet je minstens 18 jaar zijn 
 Bij het accepteren van deze actievoorwaarden geef je ook toestemming voor het 

(eventueel) delen van gemaakte foto’s en video’s via social media, hierbij vermelden 
we mogelijk ook je bedrijfsnaam 

 KHN Telecom, uitgevoerd door sTN Telecom & Internet, mag deze actievoorwaarden 
op ieder moment tussentijds wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stopzetten 

 Op deze actie is Nederlands recht van toepassing 

Bestel je abonnement >> 

Winnaar: 
 De winnaar van deze actie wordt op onpartijdige wijze gekozen via een loting 
 De 4 winnaars van de iPhone 13 krijgt persoonlijk bericht 
 Op de laatste dag van elk kwartaal nemen we telefonisch contact op met de winnaar. 

Krijgen we je niet te pakken? Dan spreken we -indien mogelijk – de voicemail in. 
Zodra we bellen heb je 48 uur lang de tijd om je prijs te claimen. Daarna gaat de prijs 
naar een ander. 

 Je komt alleen voor de prijs in aanmerking als je je abonnement niet opzegt binnen de 
wettelijke bedenktijd van 14 dagen 

 We reiken de prijs persoonlijk uit 
 De uitreiking vindt zo snel mogelijk plaats, afhankelijk van de bevoorrading 
 KHN, uitgevoerd door sTN Telecom & Internet is bevoegd personen uit te sluiten van 

deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude 
 Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden niet op de hoogte gesteld 
 Je kunt de gewonnen prijs niet ruilen voor een ander product of geldbedrag 

 

  

https://www.khntelecom.nl/unlimited/

