De actie “∫® Studentendeal” houdt in dat je geen aansluitkosten t.w.v. € 20,- betaalt en profiteer je gratis van onze 4G internetsnelheid
(“studentendeal”). Deze actie is alleen geldig via www.ben.nl/student en is niet via derde partijen te verkrijgen of te combineren met
andere promoties of acties die door ∫® geïnitieerd worden.

Voor wie:
• Om gebruik te maken van een ∫® Studentendeal dien je in het bezit te zijn van een geldig Nederlands studentenlegitimatiebewijs
(“studentenkaart”).
• Onder een geldig studentenlegitimatiebewijs valt een bewijs van inschrijving voor een Nederlandse MBO, HBO of WO opleiding.
• Als je onder de 18 jaar oud bent kun je geen abonnement afsluiten. Het is wel mogelijk dat je ouders een ∫® Studentendeal voor jou
afsluiten en daarbij jouw studentenkaart uploaden.

Hoe bestellen:
• Je verstrekt in het bestelproces een goed leesbare scan/foto van je studentenlegitimatiebewijs waarop de geldigheid, je naam en de
naam van je onderwijsinstelling goed te lezen is.
• ∫® controleert of je met het verstrekte studentenlegitimatiebewijs in aanmerking komt voor de studentendeal (zie hierboven).
• Bij misbruik of fraude of indien je gegevens niet volledig en juist zijn, kan ∫® je uitsluiten van de Studentendeal en heeft ∫® het
recht om reeds ontvangen voordeel terug te vorderen en de kosten van het voordeel bij je in rekening te brengen.

Wat houdt de actie in:
• Nieuwe klanten hoeven geen aansluitkosten t.w.v. € 20,- te betalen
• Zowel nieuwe als bestaande klanten profiteren met een ∫® Studentendeal van gratis 4G internetsnelheid

Bundel wijzigen:
• Als je je bundel wijzigt verlies je de extra korting die je hebt gekregen. In dit geval gratis 4G internetsnelheid.
• Zolang je je bundel niet wijzigt behoud je de korting.

Algemene bepalingen:
• ∫® behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of te stoppen met deze actie.
• Naast deze actievoorwaarden blijven alle andere voorwaarden van jouw abonnement bij ∫® onverkort van toepassing.
• Je kunt alleen gebruik maken van de studentendeal tijdens het afsluiten van een nieuw abonnement en bij het vernieuwen van je
abonnement. Gedurende de looptijd van je abonnement kun je dus niet alsnog deelnemen aan deze actie.
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