
 

   

 

 

 
Actievoorwaarden Test Aankoop Invest 

 

1. De organisator van deze actie is MeDirect Bank NV (de “Organisator”) met statutaire zetel gevestigd te Keizerinlaan  66, 
1000 Brussel en geregistreerd bij de KBO onder ondernemingsnummer 0553.851.093. 

2. MeDirect Bank NV activeert voor nieuwe klanten de toegang tot het platform van Test Aankoop Invest voor een 
periode van 3 maanden. De actie loopt van 1/10/2021 tot en met 31/12/2022. Het is niet mogelijk het Test Aankoop 
lidmaatschap afzonderlijk te kopen bij de Organisator. 

3. De totale waarde van het Test Aankoop Invest lidmaatschap bedraagt €30,46 per maand gedurende 3 maanden. De 
waarde van  totaal voordeel bedraagt dus €90,38.  

4. Om aanspraak te maken op dit tijdelijk gratis Test Aankoop Invest lidmaatschap moet de klant het volledige proces om 
MeDirect klant te worden succesvol hebben afgerond.  

5. In dat geval zal de nieuwe klant dan een welkomst e-mail ontvangen met daarin een voucher-link naar de Test Aankoop 
Invest pagina met de vrijblijvende optie om zich te registreren en het gratis lidmaatschap voor de eerste 3 maanden te 
verzilveren.  

6. De nieuwe MeDirect klant kan deze optie lichten tot en met 31/12/2022. Na deze datum is het niet meer mogelijk 
gebruik te maken van dit voordeel.  

7. De 3 gratis maanden beginnen te lopen zodra u uw Test Aankoop Invest lidmaatschap activeert via de daartoe 
voorziene voucher-link en de daarbijhorende web pagina. Na afloop van de 3 gratis maanden wordt het Test Aankoop 
Invest lidmaatschap stilzwijgend en voor onbepaalde duur verlengd. Na de Proefperiode en tot het einde van het 
eerste jaar van je aansluiting geniet je bovendien een voordeeltarief exclusief voor nieuwe abonnees. De prijs voor je 
abonnement op Test Aankoop invest en voor het geheel van de diensten die op deze site worden beschreven, 
bedraagt: 

• Proefperiode : geen kosten; 

• tijdens de negen maanden na de Proefperiode € 14,90* per maand als je reeds lid bent van Test Aankoop en € 
14,98* per maand als je geen lid bent van Test Aankoop.  

• Na het eerste jaar bedraagt de prijs van de aansluiting € 29,80* per maand voor leden van Test Aankoop en € 
30,46* per maand voor niet-leden. 

• Het kleine prijsverschil tussen de abonnementsprijzen voor leden en niet-leden stemt overeen met de bijdrage 
aan de vzw Belgische Verbruikersunie Test Aankoop. 

8. Aanbod is geldig onder voorbehoud van materiële fouten, vergissingen en/of wijzigingen op basis van elementen die 
niet enkel afhangen van de wil van de Organisator. Dit optioneel cadeau kan niet omgeruild worden in andere 
voordelen of cash. 

9. Algemene voorwaarden TestAankoop Invest: https://www.test-aankoop.be/invest/gebruiksvoorwaarden  Bij vragen, 
surf naar https://www.test-aankoop.be/invest/veelgestelde-vragen.  

10. Dit is een aanbod alleen geldig voor nieuwe TestAankoop Invest abonnees. 
11. MeDirect Bank NV is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking binnen het platform van de externe partner 

TestAankoop Invest. U dient zelf een account aan te maken op het TestAankoop Invest platform. Deze account is in 
geen geval gekoppeld aan uw MeDirect account. MeDirect Bank NV is ook niet verantwoordelijk voor een al dan niet 
correcte werking van het platform TestAankoop Invest of eventuele technische storingen die zich op dit platform 
voordoen. MeDirect Bank NV deelt geen klantengegevens met TestAankoop Invest. De ‘Algemene Verordening 
Gegevensbecherming’ van MeDirect Bank NV kunt u hier raadplegen. 

https://www.test-aankoop.be/invest/gebruiksvoorwaarden
https://www.test-aankoop.be/invest/veelgestelde-vragen
https://resources-onprem.medirect.com/docs/default-source/support-documents/privacybeleid.pdf

