
 
DEELNEMERS REGLEMENT 

ENNIA VAKANTIE CAMPAGNE JULI – AUGUSTUS 2020 

 

1. Wie is ENNIA? 

ENNIA is: 

 ENNIA Caribe Leven NV, ENNIA Caribe Schade NV en ENNIA Caribe Zorg NV. 

 De ENNIA bijkantoren op Sint Maarten en Bonaire. 

 ENNIA Caribe Leven (Aruba) NV en ENNIA Caribe Schade (Aruba) NV. 

  

2. Wat is Fun Miles? 

 De ENNIA Vakantie Campagne 2020 biedt klanten van ENNIA die hun Fun Miles kaart nog niet 

hebben geregistreerd de mogelijkheid Fun Miles te sparen.  

 Fun Miles is een niet aan ENNIA verbonden loyaliteitsprogramma waarbij tegoed kan worden 

gespaard bij de aankoop van een product of dienst bij een van de aangesloten business 

partners.  

 ENNIA is als business partner aangesloten bij Fun Miles.  

 De algemene voorwaarden van Fun Miles Antilles NV zijn op Fun Miles van toepassing.  

 

3. Fun Miles sparen 

 Voor elke f 5,- (vijf) of $ 2,75 door de klant aan ENNIA betaalde premie wordt 1 Fun Mile op de 

Fun Miles kaart van de ENNIA klant bijgeschreven.  

 Het betreft de premie die door de ENNIA klant betaald is voor de volgende verzekeringen: 

o Reis- en Annuleringsverzekering. 
o WA-verzekering. 
o Personen Ongevallenverzekering Motorrijtuigen. 
o Aansprakelijkheidsverzekering. 
o Woonhuis Basis en Inboedel Basis. 
o Levensverzekering. 
o Studieplan. 
o Uitvaartverzekering. 
o Individueel Pensioen. 
o Ongevallenverzekering. 

 Het aantal Fun Miles wordt verdubbeld, voor elke f 5,- (vijf) of $ 2,75 worden 2 Fun Miles 

bijgeschreven. 

o Woonhuis Flexibel en Woonhuis Ideaal. 
o Inboedel Flexibel en Inboedel Ideaal. 
o Auto Casco Beperkt, Casco Extra en Casco Ideaal. 
o Doorlopende Reisverzekering. 
o Boot- en Jachtverzekering. 

  



 
4. Fun Miles nummer registratie actie 

 ENNIA verloot onder de nieuwe registraties per eiland 10.000 Fun Miles. Het opgegeven goede 
doel van de winnaar ontvangt een donatie van f 1.000 of $ 550. 

 ENNIA maakt de winnaar op 21 augustus 2020 bekend via (sociale) media.  

 

5. ENNIA donatie aan Goed Doel 

 Iedere deelnemer maakt kans om een bedrag van f 1.000 of $ 550 (het ENNIA donatie bedrag) 

te bestemmen voor een door hem of haar aangewezen Goed Doel. 

 ENNIA zal in totaal aan vier (4) Goede Doelen het ENNIA donatie bedrag betalen (per eiland 

een (1) goed doel). 

 Een Goed Doel per eiland waar ENNIA kantoor houdt: Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten. 

 

6. Wijze van deelname en registratie Goed Doel 

 Alleen ENNIA klanten die het Fun Miles nummer nog niet hebben geregistreerd kunnen 

deelnemen aan de ENNIA Vakantie Campagne 2020. 

 Personen in dienst van ENNIA of van Banco di Caribe NV - dan wel een haar gelieerde entiteit- 

zijn van deelname van de loting uitgesloten. 

 Deelname kan enkel door registratie van persoonsgegevens op www.ennia.com/funmiles. 

 ENNIA kan de persoonsgegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. 

 De naam van de stichting voor wie de deelnemer het ENNIA donatie bedrag wenst te 

bestemmen dient te worden geregistreerd.  

 Er kan eenmaal per ENNIA klant een Goed Doel worden geregistreerd.  

 

7. Vereisten Goede Doel 

 ENNIA keert het ENNIA donatie bedrag alleen uit aan een stichting.  

 De stichting dient in het handelsregister op Aruba, Bonaire, Curaçao of Sint Maarten te zijn 

ingeschreven en is 3 jaar of langer geleden opgericht.  

 Het doel van de stichting dient overeen te komen met het doel waarvoor de deelnemer het 

ENNIA donatie bedrag wenst te bestemmen.  

 

8. Selectie Goede Doel 

 ENNIA trekt uit de online registraties per eiland waar ENNIA kantoor houdt een winnaar. 

 De winnaar ontvangt 10.000 Fun Miles op het Fun Miles nummer en de stichting ontvangt             

f 1.000 of $ 550. 

 ENNIA maakt de Goede Doelen op 21 augustus 2020 bekend via (sociale) media.  

 ENNIA communiceert niet over de uitslag van de selectie.  

 

http://www.ennia.com/funmiles


 
9. Duur ENNIA Vakantie Campagne 2020 

 De ENNIA Vakantie Campagne 2020 duurt van 6 juli 2020 tot en met 16 augustus 2020, 00:00 

uur. 

 

*** 


