
Voorwaarden koppelverkoop 
Corona Direct Verzekeringen 
en Q Team.

1. De koppelverkoop betreft een gezamenlijk aanbod van een Full Omnium autoverzekering 
van Corona Direct verzekeringen en een set Vredestein winterbanden via Q Team.

2. De koppelverkoop is van toepassing  voor elk nieuw contract Full Omnium 
autoverzekering op basis van offertes die van 9 september tot 9 oktober 
2019 aangevraagd zijn en binnen de 8 weken voor akkoord ondertekend 
teruggestuurd worden, en dat de klant voor het ingaan van zijn 
verzekeringscontract niet heeft opgezegd. 

3. Onder voorbehoud van aanvaarding van het risico door Corona 
Direct Verzekeringen.

4. Elke klant die voldoet aan de voorwaarden van punten 2 en 
3 kan een set van 4 winterbanden van het merk Vredestein 
bestellen, die gemonteerd moeten worden in een Q Team 
garage.

5. Zolang de voorraad strekt. In totaal is de koppelverkoop 
beperkt tot maximaal 1.000 sets van 4 Vredestein 
winterbanden.

6. Enkele dagen voor het ingaan van zijn Full Omnium 
autoverzekering ontvangt de klant een persoonlijke code. 
Met die code kiest de klant op de website van Q Team zijn 
Vredestein bandenmaat en maakt een afspraak voor de 
montage in een Q Team garage naar keuze.

7. Het kiezen van de bandenmaat en het maken van een 
afspraak kan alleen online op de website van Q Team met 
gebruik van de persoonlijke code. Ter plaatse in een Q Team 
garage of per telefoon is niet mogelijk.

8. De klant heeft tot 31 maart 2020 de tijd om zijn bestelling te 
plaatsen en een afspraak te maken voor de montage van zijn 
set winterbanden.

9. Beide producten, de Corona Direct Full Omnium 
autoverzekeringverzekering en de Vredestein winterbanden, 
kunnen los van elkaar aangekocht worden.

10. De montagekosten, milieubijdrage en eventuele opslagkosten 
van de banden zijn niet inbegrepen in de koppelverkoop en zijn ten 
laste van de klant.

11. Voor meer informatie over de Full Omnium autoverzekering kan u terecht op 
https://www.coronadirect.be/nl/autoverzekering. Voor meer informatie over de winterbanden 
kan u terecht op https://www.qteam.be/nl/promoties/corona-direct-gratis-winterbanden/.
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