
 

 

Actievoorwaarden Huis van Oranje kaarten bij KPN Unlimited 

 

Actie 
Klanten die in de periode van maandag 17 oktober tot en met zondag 13 november 2022 een 1- of 2-
jarig Unlimited abonnement van KPN bestellen, kunnen 2 gratis kaarten aanvragen voor het Huis van 
Oranje. Dit geldt voor zowel nieuwe klanten als verlengende klanten. Wees er snel bij, want op = op.  
 

Actievoorwaarden  
- Het actieaanbod is geldig vanaf 09:00 uur op 17 oktober 2022 tot 13 november 23:59 uur, 

zolang de voorraad strekt. 
- Op = op. Als de kaarten op zijn, stopt de actie. Vraag daarom z.s.m. je vouchercodes voor het 

Huis van Oranje aan. 
- Klanten ontvangen na goedkeuring vouchercodes waarmee 2 kaarten voor het Huis van 

Oranje aangeschaft kunnen worden via de ticketshop van de KNVB. Deze vouchercodes zijn 
dus nog geen entreebewijs. 

- De vouchercodes zijn geldig voor kaarten van het Huis van Oranje op vrijdag 25 november of 
dinsdag 29 november, zolang de voorraad strekt. 

- Om van de actie gebruik te kunnen maken moeten klanten hun aankoop verifiëren op 
actie.kpn.com/huisvanoranje. Dit kan tot en met 17 november 2022. 

- Bij positieve verificatie ontvangen klanten de vouchercodes per e-mail. Met deze 
vouchercode kunnen 2 kaarten voor het Huis van Oranje aangeschaft kunnen worden via de 
ticketshop van de KNVB. Dit kan tot en met 20 november 2022. 

- De actiecode wordt verzonden na afloop van de wettelijke zichttermijn van 14 dagen. 
- Wanneer de klant zijn of haar aankoop annuleert binnen de annuleringstermijn, dan kan de 

klant geen aanspraak maken op de kaarten voor het Huis van Oranje. 
- Klanten kunnen eenmalig gebruik maken van deze actie.  
- Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer in te stemmen met deze 

actievoorwaarden.  
- KPN heeft het recht om deze actie te wijzigen of te beëindigen als daar aanleiding voor is. 
- De actie is alleen geldig voor deelnemers vanaf 18 jaar. 
- De verwerking van persoonsgegevens door KPN vindt plaats in overeenstemming met het 

Privacy Statement van KPN. Je kunt het privacy statement vinden op kpn.com. 
- Sidekix verstrekt de vouchercodes voor het Huis van Oranje in opdracht van KPN. De 

deelnemer stemt dan ook in met verwerking van haar persoonsgegevens door Sidekix in 
overeenstemming met het toepasselijke privacy statement van Sidekix. 

 
 


