
 
Voorwaarden Persoonlijke Weekdoelen SamenGezond 

 

Artikel 1 Persoonlijke Weekdoelen SamenGezond 

Persoonlijke Weekdoelen SamenGezond is een programma binnen SamenGezond waar de 

Deelnemer die ervoor gekozen heeft om aan dit programma deel te nemen, bepaalde beloningen kan 

krijgen door het tijdig behalen van een vooraf vastgesteld Weekdoel. 

 

Artikel 2  Algemene Voorwaarden SamenGezond 

1. Deze Voorwaarden Persoonlijke Weekdoelen SamenGezond (hierna: de Voorwaarden) 

gelden in aanvulling op en zo nodig in afwijking van de Algemene Voorwaarden 

SamenGezond voor de Deelnemer die meedoet aan de Persoonlijke Weekdoelen 

SamenGezond. 

2. De in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden SamenGezond opgenomen definities worden 

(ook) in deze Voorwaarden telkens met een hoofdletter geschreven en hebben de betekenis 

die daaraan in de Algemene Voorwaarden SamenGezond is gegeven.  

 

Artikel 3 Definities 

In aanvulling op artikel 2 van de Algemene Voorwaarden SamenGezond wordt in deze Voorwaarden 

verstaan onder: 

a. Weekdoel: een door de Deelnemer vóór een bepaald tijdstip te behalen aantal 

Weekdoelpunten, door middel van de Verdienmogelijkheden die door Menzis zijn bepaald.  

b. Beloning: (een) per week vastgesteld(e) artikel(en) in een speciale categorie van de 

Webshop van Menzis, waarbij geldt dat deze artikelen beperkt beschikbaar zijn (op=op). 

c. Weekdoelpunten: SamenGezond-punten die worden behaald met door Menzis bepaalde 

Verdienmogelijkheden voor het behalen van het Weekdoel van die week en die alleen kunnen 

worden ingezet voor de Beloning zoals bedoeld in artikel 3, sub b van deze Voorwaarden. 

 

Artikel 4 Deelname aan Weekdoelen SamenGezond en stopzetten deelname 

1.  De Deelnemer die wenst deel te nemen aan Persoonlijke Weekdoelen SamenGezond dient 

zijn volledige en juiste adresgegevens, mobiele telefoonnummer en rekeningnummer op te 

geven en de SamenGezond-app te hebben gedownload of binnen vier weken na aanmelding 

voor Persoonlijke Weekdoelen de SamenGezond-app te downloaden. 

2. Gedurende de deelname aan Persoonlijke Weekdoelen SamenGezond, spaart de Deelnemer 

slechts Weekdoelpunten voor Verdienmogelijkheden die zijn aangewezen voor het behalen 

van het Weekdoel. 

3. Deelname aan Persoonlijke Weekdoelen SamenGezond eindigt: 

a.  op de eerste dag van de week volgend op de week dat de Deelnemer zich heeft afgemeld; 

b.  op de dag na de dag dat vier weken na aanmelding voor Persoonlijke Weekdoelen 

SamenGezond zijn verstreken en de Deelnemer de SamenGezond-app niet heeft 

gedownload. 

4. Voor de gegevens met betrekking tot de deelname aan Persoonlijke Weekdoelen 

SamenGezond geldt dat ze bewaard blijven zolang de Deelnemer actief blijft op 

SamenGezond. Indien de Deelnemer zijn deelname aan Weekdoelen SamenGezond hervat 

na zich te hebben afgemeld, wordt een volgend Weekdoel toegekend alsof de afmelding niet 

heeft plaatsgevonden.  

 

Artikel 5 Behalen Weekdoel 

1. Indien een Weekdoel wordt behaald kan de Deelnemer daarvoor de Beloning ontvangen.  

2.  Het maximaal te behalen Weekdoelpunten per week bedraagt 100 punten.  

 

Artikel 6 Inzet Weekdoelpunten 

1. Weekdoelpunten kunnen worden ingezet wanneer het Weekdoel wordt behaald, maar alleen 

voor de voor díe week geldende Beloning.  
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2. De Deelnemer heeft na het behalen van een Weekdoel, de week volgend op die week en de 

week daarna om de Beloning te verzilveren, daarna vervallen de Weekdoelpunten en de 

mogelijkheid om de Beloning van die week te verzilveren. 


