
Actievoorwaarden  

Extra zenderpakket Kinderpakket – eerste 2 maanden gratis  

Ingangsdatum: 18 april 2018  

 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie Extra zenderpakket Kinderpakket van 

Caiway. Door deelname aan deze actie gaat u akkoord met de Algemene Voorwaarden CAIWAY en 

deze actievoorwaarden. Deze actievoorwaarden gelden in aanvulling op de Algemene 

Voorwaarden CAIWAY.  

 

Actieaanbod 

• De normale prijs voor het Kinderpakket is € 4,50 per maand. De actie houdt in dat over de 1e 

twee maanden € 0,- per maand wordt betaald voor het extra tv-pakket Kinderpakket, en vanaf 

maand 3 het reguliere abonnementstarief. 

 

Voorwaarden  

1. De actie geldt alleen voor het extra tv-pakket Kinderpakket.  

2. De actieperiode loopt van 18 april 2018 tot en met 31 december 2022.  

3. Alleen bestellingen via MijnCaiway/Caiway.nl, Caiway klantenservice of Caiway Shop Naaldwijk 

komen in aanmerking voor het actieaanbod.  

4. De actie geldt alleen voor nieuwe klanten van het Kinderpakket abonnement.  

5. Onder een nieuwe klant van het Kinderpakket wordt verstaan een Caiway tv klant die in de 6 

maanden voorafgaand aan de aanmelding geen abonnement heeft gehad op het ‘Kinderpakket’.  

6. Per abonnee kan er eenmalig gebruik worden gemaakt van dit actieaanbod.  

7. Indien voor het ontvangen van de zenders in het Kinderpakket een smartcard van Caiway nodig is,   

wordt aan klanten die nog geen smartcard hebben,  één smartcard gratis aan de klant verstrekt. De 

waarde van de smartcard is € 19,90.  

8. De smartcard wordt onder huurvoorwaarden verstrekt en blijft daardoor eigendom van Caiway. 

De huurkosten voor de eerste smartcard worden niet in rekening gebracht.  

9. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Caiway dienstverlening is het noodzakelijk dat de 

smartcard die klanten ontvangen, uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst geactiveerd is.  

10. Het maandelijkse abonnementsbedrag wordt in rekening gebracht op de factuur die de klant 

ontvangt voor het (TV-)abonnement.  

11. Voor het maandelijkse abonnementsbedrag geldt de betalingstermijn conform de Algemene 

Voorwaarden CAIWAY.  

12. Het abonnement op het Kinderpakket loopt tot wederopzegging. De opzegtermijn van het 

Kinderpakket is één maand.  



13. Caiway is niet aansprakelijk voor eventuele resterende abonnements- of opzegkosten die 

voortvloeien uit het feit dat men heeft opgezegd en adviseert daarom vooraf zelf te controleren wat 

de contractduur is van uw abonnement(en).  

14. De klant kan alleen gebruikmaken van deze actie als de klant een Caiway abonnement heeft met 

TV.  

15. Deelname aan deze actie is onder voorbehoud van acceptatie van Caiway. Caiway is gerechtigd 

uw aanvraag te weigeren of een bestelling te annuleren mocht daar aanleiding toe zijn.  

16. De minimum leeftijd voor deelname is 18 jaar.  

17. Caiway is niet aansprakelijk voor de uit deze actie voortvloeiende gevolgen.  

18. Caiway kan de actieperiode verkorten of verlengen. Caiway behoudt zich het recht voor deze 

actievoorwaarden te wijzigen. De betreffende klanten worden hierover geïnformeerd.  

19. De kortingen zijn inclusief BTW, niet in geld opeisbaar en worden verrekend met de facturen. 


