
Actievoorwaarden Online verzilveren  
 
Hoe werkt het ah.nl 

• Voor online bestellen is een account nodig op ah.nl. Deze kan aangemaakt worden 
op https://www.ah.nl/mijn/inschrijven/bestellen. 

• Meer over online bestellen: https://www.ah.nl/over-ah/gemak/online-bestellen 
• Tijdens het voltooien van een bestelling wordt - gedurende de periode van de Actie - 

de optie gegeven om een Cadeaukaart toe te voegen 
• Voor het toevoegen van de Cadeaukaart moet het unieke kaartnummer en het 

pinnummer ingevuld worden. Deze staan vermeld op de Cadeaukaart. 
  
Deelbetalingen en reserveringen 

• Na het toevoegen wordt het toe te kennen bedrag berekend op basis van de tot de 
Actie horende artikelen in combinatie met de actuele prijzen die gelden op moment 
van levering van de bestelling en het beschikbare saldo op de Cadeaukaart. 
Na het voltooien van de bestelling wordt het bedrag op de Cadeaukaart gereserveerd. 
Dit bedrag is nu niet meer te besteden met de Cadeaukaart. 

• Het berekende bedrag wordt in mindering gebracht op het totaalbedrag van de 
bestelling. Het resterende bedrag moet op andere wijze worden voldaan, afhankelijk 
van de gekozen betaalmethode. 

• Na aflevering van de bestelling wordt het bedrag van de Cadeaukaart afgeschreven, 
op basis van de geleverde producten die bij de Actie horen. 

• Wanneer er een product dat bij de Actie hoort, niet op correcte wijze ontvangen 
wordt dan gelden de algemene voorwaarden van ah.nl op de afhandeling van een 
melding. Een eventueel retourbedrag wordt dus niet opnieuw aan de Cadeaukaart 
toegekend, maar direct met de klant verrekend. 

• Wanneer een bestelling wordt gewijzigd: 
• Wordt bij de stap om te voltooien opnieuw een berekening gemaakt voor de 

bestelling.  
• Het bedrag dat aan de Cadeaukaart wordt toegekend kan hierdoor wijzigen.  
• Er wordt een nieuwe reservering geplaatst op de Cadeaukaart met het 

nieuwe bedrag.  
• In het geval van een hoger bedrag komt er een hogere reservering op de 

Cadeaukaart waardoor het saldo lager wordt. 
• Indien de reservering van het bedrag niet lukt voor de ingevoerde Cadeaukaart wordt 

hiervan een melding gegeven. Er kan dan gekozen worden om het opnieuw te 
proberen of de kaart te verwijderen alvorens de bestelling afgerond kan worden. 

• In het geval van onvoldoende saldo voor het gehele berekende bedrag in de 
bestelling, zal het volledige resterende saldo worden gekozen als het bedrag. 

• Het is niet mogelijk om meer dan 1 Cadeaukaart te gebruiken per bestelling.  
  

Online bestelling – t/m wanneer in te leveren 
• De actie heeft voor online bestellingen dezelfde periode als het gebruik van de 

Cadeaukaart in de winkel. 
• Voor de geldigheid van de actie voor online bestellingen wordt rekening gehouden 

met het moment van leveren (en niet het moment van bestellen). 
 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ah.nl%2Fmijn%2Finschrijven%2Fbestellen&data=05%7C01%7Cbritt.klijn%40ah.nl%7Cddf5c5ddab2d41e737d608da6e401ae8%7Ca6b169f1592b43298f338db8903003c7%7C0%7C0%7C637943518844272597%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=lBJYhNIecl9xeMl4trTQcTYia6tdjUJpOKxOdQmmzvQ%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ah.nl%2Fover-ah%2Fgemak%2Fonline-bestellen&data=05%7C01%7Cbritt.klijn%40ah.nl%7Cddf5c5ddab2d41e737d608da6e401ae8%7Ca6b169f1592b43298f338db8903003c7%7C0%7C0%7C637943518844282555%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=zynAZhwG0sWOtSV3XeIb%2FmopH6RQm%2BjMl45gI2Kd0V4%3D&reserved=0

