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Actievoorwaarden Semmie’s Transavia actie 


Semmie heeft een samenwerking met Transavia, waarbij iedereen die nog 
geen klant is bij Semmie via Transavia 3 maanden gratis kan beleggen bij 
Semmie. Het doel van de actie is om je kennis te laten maken met 
Semmie.nl. Hieronder leggen we uit hoe het werkt, en welke voorwaarden er 
verbonden zijn aan Semmie’s Transavia actie. 

Zo kom je in aanmerking:
• Je bent voor Semmie een nieuwe klant. Dat betekent dat we jouw e-mailadres en 

naam nog niet kennen.
• Je opent een account via de knop ‘PROBEER NU’ op de pagina: www.semmie.nl/

transavia. Indien je via een andere pagina een rekening opent, geldt de actie niet.

En zo werkt het:
• Je opent een account via de knop ‘PROBEER NU’ op de pagina: www.semmie.nl/

transavia.
• Wanneer je een nieuwe account hebt aangemaakt en alle stappen hebt doorlopen 

voor het openen van een rekening, dan kunnen we de rekening daadwerkelijk 
activeren.

• Vanaf het moment dat je (in totaal) €50,- hebt gestort op je nieuwe geactiveerde 
rekening, begint jouw periode waarin je 3 maanden gratis belegt. 

• Je mag meerdere rekeningen aanmaken op dezelfde account. Ook voor die 
rekeningen beleg je dan gratis in dezelfde periode als op je eerste rekening. Ook op 
de extra rekeningen geldt de actie alleen al je minimaal €50,- hebt gestort.

• Gratis beleggen betekent bij ons het volgende: We innen de eerste 3 maanden geen 
beheerfee op jouw rekening. Dit is dus een korting van 0.075% per maand over het 
saldo op jouw rekening. De fondskosten blijven wel verwerkt in de koers, deze betaal 
je dus nog aan het fondshuis. 

 
Nog wat algemene belangrijke punten:
• De geldigheid van de actie is te vinden op de website. 
• Semmie behoudt zich het recht voor de looptijd van de actie en de spelregels van de 

actie te wijzigen. Indien we wijzigingen aanbrengen, dan maken we dit kenbaar op de 
website. 
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• Deze actie geldt niet in combinatie met andere acties van Semmie.nl
• Op deze actie is Nederlandse regelgeving van toepassing


