
3 maanden ‘gratis’ KNIPPR 

 

 

 

1. Koop een Chromecast en krijg drie maanden toegang tot KNIPPR Basis (de “Aanbieding”) tegen 
betaling van €0,01. Deze promotie geldt niet voor KNIPPR-abonnees en is beperkt tot één 
aanbieding per aangekochte Chromecast. De Aanbieding heeft op dit moment een waarde van 
€9,99 per maand (totaal €29,97) bij KNIPPR. (geldende prijs vanaf 1 oktober 2016) Extra zenders 
kunnen tegen betaling worden afgenomen. 

2. U kunt deze Aanbieding tot en met 28 februari 2017 (23.59u) claimen als u 18 jaar of ouder bent, 
als u in Nederland woonachtig bent, geen regulier abonnement heeft bij KNIPPR en een 
Chromecast hebt gekocht op of vóór 31 januari 2017. 

3. Om uw aanbieding op te vragen, installeer dan uw Chromecast en ga naar chromecast.com/offers. 
Deelnemen aan de actie kan tot en met 28 februari 2017 (23.59u). 

4. U moet zich inschrijven en een account aanmaken bij KNIPPR. Om een KNIPPR-account aan te 
maken moeten betalingsgegevens worden ingevoerd. De eerste drie maanden van de 
Aanbiedingsperiode wordt u niets in rekening gebracht voor KNIPPR Basis met uitzondering van 
€0,01 ter verificatie van uw bankgegevens. 

5. Uw KNIPPR-abonnement gaat automatisch over in een standaard betaald abonnement aan het 
einde van de Aanbiedingsperiode van drie maanden, tenzij u uw abonnement annuleert volgens 
de geldende abonnementsvoorwaarden van KNIPPR. Zie www.knippr.nl/algemene-voorwaarden 

6. De Aanbiedingscode is slechts geldig voor een Aanbiedingsperiode van drie maanden. Er is geen 
contant alternatief voor de code of enig ander element van deze Aanbieding. Abonnementen op 
de Aanbieding worden niet terugbetaald en zijn niet overdraagbaar. 

7. KNIPPR vereist een breedband- of 3G/4G-verbinding (kosten kunnen van toepassing zijn) en een 
compatibel apparaat om KNIPPR op Chromecast te bekijken. De algemene voorwaarden van 
KNIPPR zijn van toepassing op het gebruik van de KNIPPR-service. Deze algemene voorwaarden 
zijn beschikbaar op knippr.com 

8. Voor de installatie en gebruik van Chromecast is een Wi-Fi-netwerk (kosten kunnen van 
toepassing zijn), een stroomvoorziening en een HDMI-tv vereist. De installatie vereist een Chrome 
browser die is uitgerust met de Google Cast extensie (beschikbaar op een Mac, Windows of 
Chrome OS computer) of een Chromecast app op iOS 8.0+ of Android 4.1+. 

9. Deze aanbieding is afhankelijk van de verkrijgbaarheid van Chromecast in Nederland. 

10. Voor vragen of hulp bij het claimen van deze aanbieding kunt u terecht bij het Chromecast Help 
Centre op https://support.google.com/chromecast/ 

 


