
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie XL Zomer Box (verder te noemen: de “Actie”) van Albert Heijn België NV (verder te 
noemen: de “Organisator”). 

• Deze Actie heeft als doel door middel van een spaaractie te sparen voor een gratis boodschappenpakket bestaande uit 50 artikelen, 
samengesteld door de Organisator.

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

• XL-zomerzegels worden van maandag 29 juni 2020 tot en met zondag 9 augustus 2020 verstrekt bij aankopen bij alle Belgische Albert Heijn 
vestigingen. 

• Indien u in de actieperiode aankopen doet bij een Belgische Albert Heijn vestiging ontvangt u voor elke 15 euro per transactie (incl. BTW) 
aan aankopen, één zegel. 

• Spaarkaarten worden van maandag 29 juni 2020 tot en met zondag 16 augustus 2020 verstrekt in alle Belgische Albert Heijn vestigingen en 
bij alle Belgische Albert Heijn Pick Up Points. 

• Elke volle spaarkaart met daarop 40 originele en onbeschadigde XLzomerbox-zegels kan van maandag 29 juni 2020 tot en met zondag 16 
augustus 2020 uitsluitend bij Belgische Albert Heijn vestigingen worden ingewisseld voor een gratis boodschappenpakket bestaande uit 50 
artikelen. 

• Voor het gratis boodschappenpakket geldt dat je deze slechts ontvangt tegen inwisseling van een volle spaarkaart zolang de voorraad strekt 
(OP=OP). 

• Tabak, geneesmiddelen, babymelk voor baby’s tot en met 12 maanden, boeken, telefoon en strippenkaarten, postzegels, boeken, 
cadeaubonnen, toegangstickets, loten en statiegeld zijn uitgezonderd van deze Actie en kunnen dus geen aanleiding geven tot verstrekking 
van XLzomerbox-zegels. 

• Volle spaarkaarten kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld. 

• Volle spaarkaarten kunnen tot uiterlijk zondag 16 augustus 2020 worden ingeleverd. 

• Spaarkaarten met minder dan 40 XL-zomerzegels of losse zegels zijn niet inwisselbaar. 

• Organisator behoudt zich het recht voor spaarkaarten te weigeren die niet aan de voorwaarden voldoen of die haar frauduleus voorkomen.

• XL-zomerzegels kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in de actievoorwaarden zijn opgenomen. 

• 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 www.ah.be worden geplaatst, voorzien van een datum van
inwerkingtreding van deze herziene versie. 

• Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kunt u terecht bij de servicebalie of op www.ah.be/klantenservice.


