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Als klant van Peaks kun je vanuit je app een actiecode delen met je vrienden.
Gebruiken zij je code? Dan krijgen ze van ons een starttegoed op hun Peaks-rekening
gestort. Ze kunnen er ook voor kiezen om de helft van dat tegoed met jou te delen.
Hieronder leggen we uit hoe het werkt, en welke voorwaarden er verbonden zijn aan
de actie.

Ben je klant van Peaks en wil je vrienden
uitnodigen? Dit is hoe het werkt:

- De unieke actiecode die je in je Peaks-app ziet, is jouw persoonlijke actiecode.
Deze kun je delen met je vrienden.

- Je vriend kan ervoor kiezen om de helft van het starttegoed dat jij via de code
aan ze geeft, met jou te delen.

- Als je vriend een Peaks-account opent via jouw persoonlijke link, dan wordt
het tegoed automatisch door Peaks bijgeschreven zodra het account van je
vriend actief is.

- Als je vriend een Peaks-account opent zonder de link, dan kan je vriend
binnen 48 uur de door jou gedeelde actiecode verzilveren. Je vriend ontvangt
dan het belegtegoed van Peaks. De 48 uur gaat in op het moment dat je
vriend van Peaks een bevestiging heeft gehad dat zijn account succesvol is
geopend.

- Je kunt maximaal 100 belegtegoeden weggeven.
- Als je vriend de helft van het tegoed teruggeeft aan jou, dan kun je het tegoed

dat je ontvangt niet opnemen tot een maand nadat het op je Peaks-rekening is
bijgeschreven.

- Je ontvangt een bevestiging (o.a. e-mail) als het tegoed bij jouw vriend (en bij
jou als je vriend het belegtegoed met je gedeeld heeft) is bijgeschreven op de
Peaks-rekening.

- Zodra je vriend een keuze heeft gemaakt om het belegtegoed zelf te houden
of te delen, dan kan deze keuze niet meer worden aangepast.

Let op: beleggen is nooit gratis. We proberen de kosten van Peaks wel zo laag
mogelijk te houden. Hoeveel je betaalt voor Peaks, hangt af van de waarde van je
beleggingen. Meer informatie hierover kun je hier vinden.
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https://www.peaks.com/nl/nl/kosten/


Ben je klant van Peaks en nodig je je vrienden uit?
Dan gelden de voorwaarden hieronder voor jou en
ga je akkoord met deze inhoud:

- Aan het delen van je persoonlijke code zijn geen kosten verbonden bij Peaks.
- Je mag je unieke actiecode niet delen in de app stores en onder berichten van

Peaks op Facebook, Instagram en ander social media kanalen. Peaks mag
jouw reactie daar verwijderen.

- Peaks behoudt zich het recht voor het beleg-tegoed van je Peaks-rekening af
te halen indien je niet voldoet aan deze voorwaarden, of in geval van misbruik
en/of fraude.

- Peaks behoudt zich het recht voor op ieder moment te besluiten tot het
maximeren van het aantal vrienden dat je code mogen verzilveren.

- Peaks mag de voorwaarden voor deze actie altijd wijzigen.
- Door je persoonlijke code te delen accepteer je dat je gegevens gebruikt

worden in het kader van deze actie door Peaks. Peaks behandelt je gegevens
vertrouwelijk en werkt in lijn met het privacy statement.

- Peaks heeft het recht om de actie op ieder moment te beëindigen.
- In gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, neemt Peaks een

beslissing.
- Klachten over ‘Je Vrienden Uitnodigen’ kunnen via e-mail gestuurd worden

naar klantenservice@peaks.nl onder vermelding van ‘klacht over Je Vrienden
Uitnodigen’. Peaks zal zo snel mogelijk reageren op de klacht.

- Peaks is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de procedure of voor het
handelen of nalaten van derde partijen.

- Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Heb je een code of persoonlijke link ontvangen van een vriend? De voorwaarden
voor het gebruiken van een code of persoonlijke link vind je hier.
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https://static.api.peaks.cloud/resourcer/NL/nl_NL/privacy-statement-28022022.pdf
https://static.api.peaks.cloud/resourcer/NL/nl_NL/ActievoorwaardenActiecodesVerzilveren.pdf

