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1. Algemeen 
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de tijdelijke actie van OHRA: ‘Maak tot en met 31 december 2022   
 gratis gebruik van de Cooper Virtual Vet dienst’ (hierna: ‘de actie’). 
2. De actie is een initiatief van OHRA Schadeverzekeringen, een handelsnaam van Nationale-Nederlanden     
 Schadeverzekering Maatschappij N.V, gevestigd te Arnhem (hierna: ‘OHRA’) ter promotie van de 
 Huisdierverzekering.
3. De actieperiode loopt van 1 juli 2022 tot en met 31 december 2022 (hierna: ‘de actieperiode’).
4. De verzekeringnemer (hierna: ‘de deelnemer’) die het aanbod voor deelname heeft gekregen en zich middels 
 de verstrekte informatie heeft aangemeld bij Cooper Petcare (online huisdieren zorg platform), kan gedurende 
 de actieperiode gratis gebruik maken van de Cooper Petcare Virtual Vet dienst: online consulten van een Cooper 
 dierenarts. 
5. De Huisdierverzekering loopt nog op het moment dat de deelnemer gratis gebruik wil maken van de 
 Cooper Petcare Virtual Vet dienst. En de dienst kan alleen gebruikt worden voor het verzekerde huisdier.
6. Deze actie geldt alleen voor geselecteerde verzekeringsnemers.
7. Als de deelnemer ondanks het volgen van de gecommuniceerde instructies, niet gratis gebruik kan maken van de 
 Cooper Petcare Virtual Vet dienst vanwege een technisch probleem, kan de deelnemer hierover met Cooper   
 Petcare contact opnemen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, kan de deelnemer hierover met OHRA contact  
 opnemen. Contactinformatie staat in actie email en op de actie landingspagina op de website van Cooper.
8. OHRA kan deze actievoorwaarden tussentijds wijzigen, beëindigen of verlengen. Bij een wijziging wordt die 
 gewijzigde versie van de actievoorwaarden, voorzien van een datum waarop de wijziging ingaat, via e-mail met  
 de deelnemer gedeeld en op de landingspagina op de Cooper website geplaatst. 

2. Deelname 
9. Deelname aan de actie staat open voor personen met een vaste woon en/of verblijfplaats in Nederland, die 
 gedurende de maand juni een Huisdierverzekering hebben lopen bij OHRA en die voldoen aan de      
 actievoorwaarden. 
10. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, anders dan de premie voor de verzekering. 
11. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
12. In het geval van bovenmatig gebruik van de Cooper Petcare Virtual Vet dienst, kan OHRA besluiten om de 
 deelnemer uit te sluiten van de actie.
13. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij deelname aan de actie wordt de deelnemer onherroepelijk 
 van deelname uitgesloten. 

3. Privacy 
14. OHRA verstrekt ten behoeve van deze actie geen gegevens van haar klanten aan derden. 
15. OHRA en Cooper Petcare verwerken de persoonsgegevens, die u in het kader van deze actie opgeeft, volgens 
 de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens 
 Verzekeraars. Lees hierover meer in het privacy statement van OHRA op www.OHRA.nl/privacy. Cooper 
 verwerkt de persoonsgegevens volgens de privacy statement van Cooper: Lees hier meer over op:  
 https://cooperpetcare.com/privacy-policy/.

4. Aansprakelijkheid
16. OHRA en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor welke schade dan 
 ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie. 
17. Meer specifiek zijn OHRA en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor  
 schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:

a.  enige aanvullende uitgaven die de deelnemer eventueel maakt in verband met de deelname aan de Actie; 
b.  voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met,   
 storingen in haar netwerk, computerhardware- of software van welke aard dan ook die het verlies van 
 inzendingen van deelnemers tot gevolg; 
c.  voor enige schade, direct en/of indirect, die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met, het 
 wijzigen of beëindigen van de Actie; door onjuist ingevoerde persoonsgegevens. 

http://www.OHRA.nl/privacy
https://cooperpetcare.com/privacy-policy/
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5. Slotbepalingen 
18. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen 
 dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem.
19. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal OHRA een 
 vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde 
 bepaling benaderd. Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen aan OHRA kenbaar worden 
 gemaakt. 
20. Onze Klantenservice is bereikbaar via telefoonnummer 026 205 27 44 van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 
 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 15.00 uur.
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