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Voorwaarden Studentenactie ‘DinnerDinsdag’
1. Algemeen
1.1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Studentenactie, genaamd
“DinnerDinsdag”, georganiseerd door Rabobank Rotterdam gevestigd aan Blaak 333 te
Rotterdam, hierna “Rabobank”, hierna verder te noemen “de Actie”.
1.2 Deze Actievoorwaarden en overige informatie over de Actie staan vermeld op de website
www.dinnerdinsdag.nl (hierna verder te noemen: “Site”).
1.3 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze
Actievoorwaarden.
1.4 Rabobank behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.
2. De Actie
2.1. Rabobank stelde het volgende actieaanbod ter beschikking: bij het openen van een Rabo
Studentenrekening in de actieperiode ontvangt de klant 12 muntjes voor DinnerDinsdag
(t.w.v. circa € 55,-), waarmee de student op dinsdagen uit eten kan voor € 3,50 bij
geselecteerde restaurants in Rotterdam e.o. Eén muntje is in te wisselen voor één hoofdgerecht en
betreft een 1-gangsmaaltijd en is ‘eten wat de pot schaft’. Er zijn voldoende restaurants die
vegetarische opties aanbieden. Op www.dinnerdinsdag.nl wordt altijd een up-to-date overzicht
gepresenteerd. Drank en eventuele extra kosten naast de DinnerDinsdag maaltijd zijn niet
inbegrepen en dus voor eigen rekening. Het nuttigen van alcoholische dranken is op eigen risico en
Rabobank volgt hierbij het principe, geen 18, geen alcohol en drink met mate.
2.1.1 De DinnerDinsdag- muntjes zijn uitsluitend inwisselbaar bij de deelnemende restaurants,
welke zijn terug te vinden op de Site. Het aanbod van restaurants kan het gehele jaar
door variëren.
2.1.2 De DinnerDinsdag- muntjes zijn ook geldig voor één of meerdere introducés.
2.1.3 Indien men in het restaurant gebruik wil maken van het actieaanbod dan dient per
persoon het muntje afgegeven te worden bij het restaurant op de avond van de
desbetreffende DinnerDinsdag.
2.2 Er geldt vol=vol voor de restaurants. Reserveren is daarom gewenst, indien deze
mogelijkheid er is bij het restaurant. De student dient de reservering te doen via het
restaurant. Hierbij dient vermeld te worden: ‘DinnerDinsdag’. Studenten die vooraf
hebben gereserveerd maken hierbij kans op voorrang.
2.3 De DinnerDinsdag- muntjes zijn niet inwisselbaar voor een ander product of geld.
2.4 Na opening van een Rabo Studenterekening had de student recht op de actiefolder inclusief de
12 DinnerDinsdag- muntjes. De actiefolder werd door Rabobank toegestuurd
binnen 10 werkdagen na het afsluiten van de rekening naar het adres zoals bij Rabobank
bekend.
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3. Actieperiode
3.1 De Actie start op 1 januari 2018 en eindigde op 10 december 2018, waarna deelname niet
meer mogelijk is.
3.2 De 12 DinnerDinsdag- muntjes ontving de klant als een Rabo Studentenrekening in de
periode van 1 januari 2018 tot 10 december 2018 is geopend.
3.3 De DinnerDinsdag- muntjes zijn in te wisselen tot en met 1 juni 2019 bij de deelnemende
restaurants.
3.4 Rabobank behoudt zich het recht voor de actie vervroegd te beëindigen. Vroegtijdige
beëindiging zal publiekelijk bekend worden gemaakt.
4. Voorwaarden verstrekking DinnerDinsdag- muntjes
4.1. Klant diende een Rabo Studentenrekening af te sluiten en gebruik te maken van de
overstapservice indien de Studentenrekening bij een andere bank loopt.
4.2 Het actieaanbod was alleen geldig bij het afsluiten van een Rabo Studentenrekening bij
Rabobank Rotterdam. Afsluiten kan bij één van de vestigingen, via www.rabobank.nl of
telefonisch via (010) 400 33 33.
4.3 Het actieaanbod gold alleen bij het afsluiten van een Rabo Studentenrekening met de
faciliteiten: Rabo Studentenrekening en Rabo Internetbankieren.
4.4 Het actieaanbod was niet van toepassing indien de klant een reeds bestaand Rabo
Studentenrekening opheft en een nieuw Rabo Studentenrekening opent.
4.5 Het actieaanbod was niet van toepassing indien de klant een Studentenpakket heeft bij
Rabobank Rotterdam of deze uitbreidt met bijvoorbeeld een krediet op de betaalrekening
of spaarrekening.
4.6 Het actieaanbod gold wel voor klanten die een Jongerenrekening omzetten naar een
Rabo Studentenrekening.
5. Deelname
5.1 De klant is verplicht om bij het aanvragen van het Rabo StudentenPakket de juiste
papieren te overleggen aan de adviseur van Rabobank Rotterdam. Bekijk hiervoor de
website www.rabobank.nl of vraag het na bij één van onze adviseurs.
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6. Aansprakelijkheid Rabobank
6.1 Rabobank is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit deze Actie.
7. Slotbepalingen
7.1 Rabobank behoudt zich te allen tijde het recht voor, zonder voorafgaande of nadere
kennisgave:
- Deelnemers uit te sluiten van deelname aan de Actie indien zij van mening zijn dat deze misbruik
maken van de Actie, niet conform deze Actievoorwaarden handelen, frauduleus handelen en/of de
Actie onrechtmatig trachten te beïnvloeden;
- Wijzigingen en verbeteringen op de Site aan te brengen of de toegang tot de Site te
beperken en/of te beëindigen;
- Deze Actievoorwaarden, overige voorwaarden en de prijzen te wijzigen of de Actie
voortijdig te beëindigen; voor zover zij dat naar eigen goeddunken noodzakelijk
acht.
7. Vragen en klachten
7.1 Vragen en klachten met betrekking tot deze Actie kunnen worden verzonden aan
Rabobank Rotterdam via Communicatie.rotterdam@rabobank.nl o.v.v. “Studentenactie
DinnerDinsdag”.
8. Toepasselijk recht en forumkeuze
8.1 Op deze Actie en de Actievoorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.
Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te
Rotterdam.

