Actievoorwaarden Krassino
I. Algemeen
1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op Krassino (verder te noemen: de “Actie”) van Albert Heijn België
N.V. (verder te noemen: de “Organisator”). Albert Heijn België N.V. is gevestigd aan de Karel Oomsstraat
47, 2018 te Antwerpen. Albert Heijn is een gedeponeerde merknaam.

2.

De Actie heeft als doel het promoten van Albert Heijn België door middel van het organiseren van een
actie waarmee klanten kans maken op één (1) maand lang gratis groente&fruit of een gratis product bij
Organisator.

3.

De Actie loopt vanaf 5 oktober 2020 tot en met 25 oktober 2020. De Actie geldt uitsluitend in België.

4.

De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden.

5.

De Organisator heeft het recht om de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen in
geval van overmacht. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal in dat geval op de website
ah.be/krassino worden geplaatst, voorzien van een datum van inwerkingtreding van deze herziene versie.

II. Uitleg
6.

Indien u in de actieperiode aankopen doet bij een Belgische Albert Heijn winkel ontvangt u voor elke tien
(10) euro per transactie (incl. BTW) aan aankopen, één (1) Krassino kraskaart (hierna: “Kraskaart” of
“Kraskaarten”).

7.

Kraskaarten worden van maandag 5 oktober 2020 t/m zondag 25 oktober 2020 verstrekt.

8.

Kraskaarten worden in de actieperiode niet uitgegeven op aankopen die via ah.be worden gedaan.

9.

Tabak, babymelk voor baby’s tot en met 12 maanden, boeken, telefoonkaarten, postzegels,
cadeaubonnen, toegangstickets, vuilniszakken, loten en statiegeld zijn uitgezonderd van deze Actie en
kunnen dus geen aanleiding geven tot verstrekking van Kraskaarten.

10.

Een Kraskaart wordt aangemerkt als winnend (hierna: “Winnende Kraskaart”) indien (cumulatief):
i.
Bij de meerkeuzevraag het juiste antwoord open is gekrast, zonder dat de vakjes van de onjuiste
antwoorden open zijn gekrast en;
ii.
De kraskaart na het krassen driemaal dezelfde afbeelding weergeeft.

11.

Aan de onvolkomenheid of onjuistheid van de meerkeuzevragen kunnen geen rechten worden ontleend.
De Organisator treedt hierover derhalve niet in overleg.

12.

Een winnaar van de Actie is de natuurlijke persoon die een Winnende Kraskaart bij Organisator inlevert
(hierna: “Winnaar” of “Winnaars”).

13.

Een Kraskaart waarmee de Winnaar recht heeft op een gratis product of een kraskaart met het recht op
één (1) maand gratis groenten en fruitk kunnen uitsluitend bij Belgische Albert Heijn winkels worden
verzilverd t/m zondag 1 november 2020. Na 1 november 2020 vervalt het recht op de prijs die de Winnaar
middels een Winnende Kraskaart gewonnen heeft.

14.

Kraskaarten kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld.

15.

Organisator behoudt zich het recht voor (Winnende) Kraskaarten te weigeren die niet aan de voorwaarden
voldoen of die haar frauduleus voorkomen.

16.

Kraskaarten kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in de actievoorwaarden zijn
opgenomen.

III. Prijzen
17.

In totaal zijn er vierhonderdduizend (400.000) gratis producten te winnen. Het product dat op de Winnende
Kraskaart middels een afbeelding driemaal wordt weergegeven, is het gratis product waar de Winnaar
recht op heeft indien de Winnaar eveneens aan de overige voorwaarden als opgenomen in deze
actievoorwaarden heeft voldaan . De hoofdprijs, één (1) maand lang gratis groenten & fruit, is duizend
(1000) keer te winnen.

18.

Voor gratis producten geldt dat de Winnaar deze slechts ontvangt tegen inwisseling van een Winnende
Kraskaart en slechts onder de volgende voorwaarden:
i.
Het product waar de Winnaar recht op heeft is het product waarvan driemaal een afbeelding
tevoorschijn is gekomen na het krassen van de Kraskaart én de Winnaar het juiste hokje van de
meerkeuzevraag op de Kraskaart open heeft gekrast zonder dat de vakken van de onjuiste
antwoorden open zijn gekrast;
ii.
Het product dient te worden meegenomen naar de kassa, waarna het personeel van Organisator
beoordeelt of er sprake is van een Winnende Kraskaart en of die betreffende Winnende Kraskaart
kan worden ingewisseld voor het meegenomen product.
iii.
De Winnaar moet een natuurlijk persoon zijn van ten minste 18 jaar oud en tevens zijn domicilie
hebben in België.

19.

Het recht op één (1) maand lang gratis groenten & fruit bestaat slechts indien bij de meerkeuzevraag het
juiste antwoord open is gekrast, zonder dat de vakken van de onjuiste antwoorden open zijn gekrast en de
Kraskaart na het krassen driemaal ‘1 maand gratis groenten & fruit’ weergeeft.

20.

De uitoefening van de prijs ‘één (1) maand gratis groenten & fruit’ (hierna: “de Hoofdprijs”) geschiedt onder
de volgende voorwaarden:
a. Om het recht op de Hoofdprijs geldend te maken, dient een Winnaar zich uiterlijk op zondag 1
november 2020 te melden bij het onthaal van de Belgische Albert Heijn winkel waar hij/zij zijn/haar
Hoofdprijs wilt verzilveren. Hier overhandigt de Winnaar het Winnende Kraslot dat het recht geeft op
deze prijs aan het personeel van Organisator.Het personeel van Organisator bepaalt daaropvolgend of
het recht op de Hoofdprijs bestaat.
b. De waarde van de Hoofdprijs is een vast bedrag van negentig (90) euro dat de Winnaar één (1) keer op
zondag 1 november 2020 middels een eenmalig verkregen cadeaukaart ontvangt. Voor de
duidelijkheid; als de negentig (90) euro is gespendeerd, zal de Winnaar van de cadeaukaart niet
nogmaals een bedrag op de cadeaukaart gestort krijgen.
c. De prijs is geldig vanaf 1 november 2020 tot en met 30 november 2020.
d. Naar waarde van het bedrag van negentig (90) euro kan de Winnaar artikelen aanschaffen vanuit de
volgende categorieën producten:
- Fruit en Ultravers sap
- Groenten
- Aardappelen en Conserven
Neem bij twijfel of een product onder bovengenoemde categorieën valt contact op met een
winkelmedewerker.
e.

f.
g.
h.
i.

De prijs geldt uitsluitend voor de in punt d genoemde categorieën producten. De prijs kan niet voor de
aanschaf van andere producten gebruikt worden. Indien er twijfel ontstaat bepaalt Organisator of een
product in de in punt d genoemde categorieën valt.
In één dag kunnen met de cadeaukaart transacties worden gedaan met een totale maximumwaarde
van negentig (90) euro.
De cadeaukaart kan niet online via ah.be worden gebruikt. De cadeaukaart kan uitsluitend in een
fysieke Albert Heijn winkel in België worden gebruikt.
De Winnaar moet een natuurlijk persoon zijn van ten minste 18 jaar oud en tevens zijn domicilie hebben
in België.
De Winnaar is zelf verantwoordelijk voor het behouden van zijn/haar cadeaukaart. Albert Heijn is niet
aansprakelijk voor verlies of diefstal van de tegoedkaart.

21. De medewerkers en personeelsleden van Organisator, alsook de medewerkers en personeelsleden van
ondernemingen die op een of andere wijze bij de organisatie of het verloop van de wedstrijd betrokken kunnen
geen aanspraak maken op deze prijs. Hun familieleden in de eerste graad en personen die bij hen inwonen,
mogen evenmin deelnemen aan de Actie.
22.

De bovenstaande prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld.

23.

De bovenstaande prijzen vervallen en komen toe aan Organisator bij weigering daarvan door de Winnaar.

IV. Aansprakelijkheid
24.

De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten
die de Winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze Actie, met de
acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.

25.

De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk
voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan
ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

26.

De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te
verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te verstrekken
prijzen.

27.

De Organisator verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de Actie. Desondanks is het
mogelijk dat de informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, druk-, spel-, zet- of andere
fouten, technische of andere problemen met de Actie, kunnen niet ingeroepen worden als grond voor om
het even welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege Organisator, noch kan Organisator aansprakelijk
gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet aan de Actie kan worden deelgenomen of voor
technische problemen die het goede verloop van de Actie kunnen verhinderen.

V. Slotbepalingen
28.

Alle auteursrechten met betrekking tot de Actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out en
overige informatie, komen toe aan Organisator.

29.

Op deze winactie is het Belgisch recht van toepassing.

30.

Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie, kunt u terecht bij de servicebalie van
uw Albert Heijn winkel in België of op www.ah.be/klantenservice.

