
Rabobank organiseert de Rabo Zakgeldactie, waarbij
jonge klanten € 10,- zakgeld ontvangen bij het
openen van een Rabo JongerenRekening tijdens de
actieperiode. 

De actievoorwaarden worden hieronder
vermeld.
1. In deze Actievoorwaarden wordt verstaan onder:
a) Aanbieder: Coöperatieve Rabobank U.A., handelend 
onder de naam Rabobank IJsselmonde-Drechtsteden 
gevestigd in Dordrecht en Rabobank Zuid-Hollandse-
Eilanden gevestigd in Heinenoord, Rabobank Rotterdam 
gevestigd in Rotterdam, Rabobank Lek & Merwede 
gevestigd in Gorinchem en Rabobank
Hollandse IJssel gevestigd in Gouda . 
b) Deelnemer: iedere jonge klant (6 t/m 17 jaar) die bankiert 
bij bovengenoemde Rabobanken, die aan deze actie 
deelneemt en voldoet aan deze actievoorwaarden.
d) Actie: Open tussen 15 augustus en 30 november online 
een nieuwe Rabo JongerenRekening. Daarnaast vul je het 
(online) deelnameformulier in en ontvang voor 1 januari 
2023 € 10,- zakgeld van de Rabobank.
e) Actiewebsite: online site met betreffende invoervelden.
2. Deelnemer aanvaardt de toepasselijkheid van de
actievoorwaarden en verklaart zich akkoord met de inhoud
daarvan.
3. De actie wordt aangeboden en georganiseerd door de
aanbieders en is ter promotie van Rabobank.
4. Deelname aan de actie is enkel mogelijk tijdens de
actieperiode.
5. Deelname staat open voor jonge klanten van 6 t/m 17 
jaar. 
6. De actie is alleen geldig bij nieuw geopende Rabo
JongerenRekeningen en niet geldig bij het openen van een
tweede Rabo Jongerenrekening voor dezelfde persoon.
7. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
8. Over de opzet van deze actie wordt niet 
gecorrespondeerd.
9. Door deelname aan de actie accepteert de deelnemer dat
persoonlijke gegevens worden geregistreerd en in het kader 
van deze actie worden gebruikt door de aanbieder. 
Aanbieder behandelt de gegevens vertrouwelijk en stelt 
deze niet beschikbaar aan derden, anders dan noodzakelijk 
voor het  uitvoeren van de actie.

10. De aanbieder kan de deelnemer vragen belangeloos 
mee te werken aan een eventuele publiciteitscampagne van 
de aanbieder inzake de actie. 
11. Klachten over deze actie kunnen via email gestuurd 
worden naar communicatie.zh@rabobank.nl. De aanbieder 
zal zo snel mogelijk reageren op de klacht.
12. In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, 
beslist de aanbieder.
13. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing. 
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