
 

 
Solidariteits Aanbod 

Algemene Voorwaarden 

  

Deze voorwaarden bevatten de regels van het "Solidariteits Aanbod”, hierna "het reglement"            

of "het aanbod" genoemd. 

  

Wie is de uitgevende instelling van het reglement? 

  

Aion, een naamloze vennootschap met zetel te 1040 Brussel, België, ingeschreven bij de             

Kruispuntbank van Ondernemingen onder referentie 0403.199.306, hierna "de Bank" of          

"Aion" genoemd. 

  

Personen die het reglement aanvaarden, gaan ermee akkoord gebonden te zijn aan de             

hieronder beschreven voorwaarden. 

  

Waaruit bestaat het aanbod? 

  

Het Aanbod bestaat uit een vrijstelling van de vergoeding die normaal gesproken            

verschuldigd is voor het Aion Regular abonnement, dat Aion aanbiedt aan gekwalificeerde            

zorgmedewerkers (hierna te noemen "het aanbod"). 

  

Tot welke diensten heb ik als Regular lid toegang? 

  

De omvang van de diensten die onder het Regular lidmaatschap vallen, worden beschreven             

op de website van Aion (www.aion.be). 
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Wat zijn de voorwaarden van het Regular lidmaatschap? 

  

De voorwaarden zijn dezelfde als voor andere Regular leden, behalve dat u geen kosten              

betaalt. Door het accepteren van het aanbod aanvaard u de voorwaarden die van             

toepassing zijn op individuele klanten met een Regular lidmaatschap ("Algemene          

Voorwaarden" - raadpleeg https://www.aion.be/nl/algemene-voorwaarden.html). 

  

Hoe lang is dit aanbod geldig? 

  

Het aanbod is geldig van 10 april 2020 tot en met 31 juli 2020, maar kan door een nadere                   

kennisgeving van de Bank worden verlengd. De Bank kan voor 31 Juli 2020 op elk moment                

het aanbod terugtrekken. 

  

Wie kan van deze aanbod genieten? 

  

Het aanbod is beschikbaar voor diegene die beroepen uitoefenen in de gezondheidszorg die             

in België wonen en werken (“Gekwalificeerde Beroepsbeoefenaar in de Gezondheidszorg”),          

inbegrepen van, maar niet beperkt tot, de volgende categorieën: 

- Artsen 

- Verplegend personeel 

- Ambulance chauffeurs 

- Medische assistenten 
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Hoe kan ik aantonen dat ik een Gequalificeerde Werker in de Gezondheidszorg ben?   

 

● Download de Aion-app en volg het gebruikelijke instapproces. 

● Kies België als uw land van verblijf tijdens het onboarding-proces. 

● Om van het voordeel te genieten, moet u tijdens het onboarding-proces verklaren dat             

u in een van de bovengenoemde gezondheidszorgberoepen werkt door het pad te            

kiezen dat speciaal is bedoeld voor gezondheidswerkers in de app. 

● Scan uw arbeidsbewijs (niet ouder dan een maand) met vermelding van de naam             

van uw werkgever en uw voor- en achternaam. Dit kan het laatste loonstrookje zijn of               

ander bewijs van het feit dat u een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar in de            

gezondheidszorg bent die bevredigend is voor de Bank.  

● Upload dit document in de app of stuur deze aan de Bank in overeenstemming met               

de richtlijnen van de Bank. Deze richtlijnen worden naar het door u opgegeven             

e-mailadres gestuurd tijdens het onboarding-proces of / en via een sms-bericht of /             

en weergegeven in de app. 

● U dient deze informatie niet later dan 3 maanden na de datum van uw intreding in het                 

lidmaatschap op te geven. 

 

De Bank kan te allen tijde om bevestiging vragen dat u nog steeds een Gekwalificeerde               

Beroepsbeoefenaar in de Gezondheidszorg bent en aan u vragen om bewijs daarvan op te              

geven.  

 

Hoe lang is het voordeel van toepassing? 

 

Het aanbod blijft van toepassing zolang u een Gekwalificeerde Beroepsbeoefenaar in de            

Gezondheidszorg blijft. 
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Wat als ik niet langer een Gekwalificeerde Beroepsbeoefenaar in de Gezondheidszorg           

ben? 

 

De Bank kan uw recht op het aanbod beëindigen als u niet langer een Gekwalificeerde               

Beroepsbeoefenaar in de Gezondheidszorg bent of als u deze niet kunt valideren door de              

hierboven vermelde documenten te verstrekken. 

 

U kunt er dan voor kiezen om uw lidmaatschap stop te zetten of uw lidmaatschap voort te                 

zetten door het reguliere lidmaatschap te betalen die van toepassing zal zijn in de maand               

waarin u niet langer gekwalificeerde zorgverlener bent. 

 

U stemt ermee in om de Bank onmiddellijk op de hoogte te stellen van het verlies van de                  

status van een Gekwalificeerde Beroepsbeoefenaar in de Gezondheidszorg op het          

e-mailadres: info@aion.be. 

  

Wanneer kan ik het aanbod gaan gebruiken? 

  

Als de instapproces met succes is afgerond en de Bank de identificatie en verificatie van uw                

identiteit aanvaardt, zal de Bank uw opname als lid bevestigen en zal de contractuele relatie               

in werking treden. 

  

Wat zijn de voorwaarden van onze relatie? 

  

De contractuele relatie tussen de Bank en u wordt beheerst door de voorwaarden van de               

Bank voor een Regular Lidmaatschap, die na verloop van tijd kunnen worden gewijzigd. 
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Welke andere voorwaarden zijn van toepassing op deze aanbod? 

  

1. Voor zaken die niet onder het reglement vallen, zijn de bepalingen in de algemene              

voorwaarden https://www.aion.be/nl/algemene-voorwaarden.html, het privacybeleid    

https://www.aion.be/nl/privacybeleid.html en de bepalingen in de overeenkomsten       

met betrekking tot de betreffende producten van toepassing. 

2. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de Bank. Uw            

persoonsgegevens die in het bezit zijn van de Bank worden verder verwerkt met het              

oog op de uitvoering van het aanbod. 

3. U hebt het recht op toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens, evenals het              

recht om de verwijdering te vragen van de persoonsgegevens die door de Bank in              

het kader van dit Aanbod worden verwerkt. 

4. De Bank zal de persoonsgegevens verwerken zolang u gebruik maakt van het            

Aanbod, en daarna zolang als wettelijk is toegestaan. 

5. De verstrekking van persoonsgegevens is vrijwillig, maar zonder de verstrekking en           

verwerking van dergelijke gegevens is het niet mogelijk om gebruik te maken van het              

aanbod. 

6. Als u vragen hebt over de bescherming van uw persoonsgegevens door de Bank,             

kunt u contact opnemen met de hieronder vermelde verantwoordelijke voor de           

gegevensbescherming: 

 

App: Customer Happiness Centre (ingelogde gebruikers), 

E-mailadres: privacy@aion.be 

Postadres: Aion NV, Wetstraat 34, 1040 Brussel. 
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