
 

 

Maak kans op een kookworkshop van Miljuschka Witzenhausen  

door je lievelingsrecept te delen op hema.nl/zorg 

 

 

 
Alledaags geluk zit in kleine momentjes; koekjes bakken met je kinderen, een smoothie op de 

zondagochtend of koken voor familie en vrienden. Voor velen geldt dat eten gelukkig maakt. Zo gaat 

liefde door de maag. Wij zijn benieuwd naar jouw gezonde lievelingsgerechten. Deel het met ons en 

maak kans om aanwezig te zijn bij een exclusieve intieme kookworkshop van Miljuschka 

Witzenhausen.  

 

Deel jouw gezonde lievelingsgerecht en maak kans om aanwezig te zijn bij een exclusieve 
intieme kookworkshop van Miljuschka Witzenhausen. 

 

 

Algemeen 

 De actieperiode loopt van 1 februari t/m 28 april. 

 Deel je lievelingsrecept op www.hema.nl/zorg en vink hierbij aan dat je het goed vind dat 

HEMA je aanbiedingen stuurt.  

 Je hoeft geen zorgverzekering bij HEMA te hebben om kans te maken op de prijzen. 

 Onder de inzenders verloten we 25 winnaars die bij de workshop aanwezig mogen zijn. 

 Wij zullen per e-mail contact met de winnaars leggen.  

 Iedere winnaar mag een +1 meenemen. 

 Personeel van HEMA is uitgesloten van deze actie 

 Onder voorbehoud: de kookworkshop vindt op een zondagmiddag in de maand mei plaats. En 

zal in Amsterdam plaatsvinden.  

 

Deelname 

 Je moet wel meerderjarig zijn en in Nederland een vaste woon- of verblijfplaats hebben. 

 Door deelname aan deze actie ga je ook akkoord met deze actievoorwaarden. 

 Wil je meer informatie over de producten, de voorwaarden, een premieberekening maken? Of het 

afsluiten van de verzekering? Dan kan je terecht op www.verzekerdbijhema.nl of 

www.hema.nl/zorg 

 

 

Tot slot 

 HEMA Financial Services behoudt zich het recht voor om de actie eenzijdig te wijzigen of te 

beëindigen. In het geval van een wijziging of beëindiging van de actie zal daarvan mededeling 

worden gedaan op hema.nl 

 HEMA, de door hen ingeschakelde hulppersonen of andere partijen, zijn niet aansprakelijk voor 

enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit - of op enige andere wijze verband houdt met 

- deze actie. 

 Vragen over deze actie? Mail die naar info@hemaverzekeringen.nl. Wij streven ernaar om binnen 

2 werkdagen contact met je op te nemen.  

http://www.hema.nl/zorg
http://www.verzekerdbijhema.nl/
mailto:info@hemaverzekeringen.nl

