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Actievoorwaarden “Persoonlijke actiecode” 
 
Je bent nog geen klant van Peaks (of je Peaks-account is de afgelopen 48 uur 
geactiveerd) en je hebt van een vriend een actiecode gekregen waarmee je tegoed 
kunt ontvangen op je Peaks-rekening óf je bent al klant van Peaks en hebt zelf een 
persoonlijke actiecode gekregen in je app om te delen met vrienden. Hieronder 
leggen we uit hoe het werkt, en welke voorwaarden er verbonden zijn aan de actie.  

 
Ben je klant van Peaks en nodig je je vrienden uit? Dan 
gelden deze voorwaarden voor jou: 
 

- De code die je in je app ziet, is jouw persoonlijke actiecode en deze kun je 
delen met je vrienden. 

- Als je vriend een Peaks-account opent, en binnen 48 uur de door jou gedeelde 
code verzilvert, ontvangen jullie beiden het tegoed dat je ziet in de Peaks-app. 
De 48 uur gaat in op het moment dat je vriend van Peaks bevestiging heeft 
gehad dat zijn account succesvol is geopend. 

- Je ontvangt een bevestiging als het tegoed is bijgeschreven op je 
Peaks-rekening.  

- Het tegoed dat je ontvangt kun je niet opnemen tot een maand nadat je het 
gekregen hebt.  

- Je persoonlijke actiecode kan maximaal tien keer verzilverd worden door 
vrienden. 

- Als je een negatief saldo op je Peaks-rekening hebt, kun je niet meedoen aan 
de actie. Zorg dan eerst dat je saldo is aangevuld.  

- Als je saldo negatief wordt, vervalt het tegoed dat je hebt gekregen.  
- Peaks mag het tegoed van de actie van je rekening afhalen indien je niet 

voldoet aan bovenstaande voorwaarden. 
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Ben je nog geen klant van Peaks of in de afgelopen 48 
uur klant geworden en heeft een vriend jou 
uitgenodigd? Dan gelden deze voorwaarden voor jou: 
 

- Om de code van je vriend te verzilveren, moet je een Peaks-account openen. 
- De code kun je alleen verzilveren binnen 48 uur na het openen van een 

Peaks-account in het daarvoor bestemde scherm in de app. De 48 uur gaat in 
op het moment dat je van Peaks bevestiging hebt gehad dat je Peaks-account 
succesvol is aangemaakt. 

- Je ontvangt een bevestiging als het tegoed is bijgeschreven op je 
Peaks-rekening.  

- Om je tegoed te behouden moet je minimaal €20,- inleggen op je 
Peaks-rekening binnen de eerste acht weken nadat je je Peaks-account hebt 
geopend. Dit mag je doen via een eenmalige inleg, iDEAL, maandelijkse inleg, 
wisselgeld of een combinatie hiervan. 

- Om je tegoed te behouden moet je zes maanden klant blijven bij Peaks vanaf 
het moment dat je het tegoed hebt ontvangen. Het ontvangen tegoed kun je 
gedurende deze periode niet opnemen. Natuurlijk kun je wel al je geld dat je 
zelf hebt ingelegd opnemen of je account opzeggen, alleen vervalt dan het 
tegoed van de actiecode. 

- Als je al gebruik hebt gemaakt van een andere actiecode, kan je geen 
persoonlijke actiecode van een vriend gebruiken. 

- Als je een negatief saldo op je Peaks-rekening hebt, kun je niet meedoen aan 
de actie. Zorg dan eerst dat je saldo is aangevuld.  

- Als je saldo negatief wordt, vervalt het tegoed dat je hebt gekregen.  
- Peaks mag het tegoed van de actie van je rekening afhalen indien je niet 

voldoet aan bovenstaande voorwaarden. 
 
Let op: na de eerste drie gratis maanden betaal je voor het gebruik van Peaks. Meer 
informatie hierover kun je hier vinden. 
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Wie kunnen er actiecodes van vrienden verzilveren? 
Alleen nieuwe klanten die tijdens de actieperiode een Peaks-account openen, 
kunnen actiecodes van vrienden verzilveren. Ben je een bestaande klant, die al een 
Peaks-account heeft, dan kan je helaas geen actiecodes verzilveren. Je kunt 
natuurlijk wel jouw persoonlijke actiecode delen met vrienden. 
 
Ben je een nieuwe klant, dan kun je maar één keer een actiecode van een vriend 
verzilveren. Dit betekent dat je als nieuwe klant dus maximaal één keer een tegoed 
kunt ontvangen per persoon. Ben je al eens klant geweest bij Peaks en heb je al eens 
een persoonlijke actiecode gebruikt dan kun je geen gebruik kan maken van deze 
actie. 
 
Natuurlijk kun je als nieuwe klant zelf je eigen persoonlijke actiecode ook weer delen 
en op deze manier tegoed verdienen.  

 
Hoe werkt het? 
Zodra Peaks de actiecode heeft verwerkt, ontvang je direct je tegoed op je 
Peaks-rekening. Met het verzilveren van de actiecode geef je een order tot de 
aankoop van indexfondsen volgens het door jou gekozen portfolio. Hoe beleggen 
met Peaks werkt lees je hier. Wil je nog meer weten over hoe je een Peaks-account 
aanmaakt, hoe je je wisselgeld opzij kunt zetten, of heb je andere vragen, kijk dan op 
de website  van Peaks.   

 
Andere afspraken over deze actie 

- Peaks mag de voorwaarden voor deze actie altijd wijzigen. 
- Peaks heeft het recht om de actie op ieder moment te beëindigen.  
- Wanneer je gebruik maakt van deze actie, dan ga je akkoord met de 

voorwaarden die voor de actie gelden. 
- In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, neemt Peaks een 

beslissing. 
- Peaks kan tussentijds besluiten tot het aanpassen van het aantal vrienden die 

je code mogen verzilveren.  
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