
Actievoorwaarden AH Krassen (31-33 - 2022) 
 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Albert Heijn actie ‘Krassen’ (verder te noemen: 

de “Actie") van, Albert Heijn onderdeel van Ahold Delhaize, gevestigd op Karel Oomsstraat 

47K, 2018 te Antwerpen. 

2. De Actie heeft als doel door middel van een kraskaart een gratis product aan te bieden.  

3. De kraskaarten worden vergeven van maandag 1 augustus 2022 tot en met zondag 21 

augustus 2022 (op=op) en kunnen worden ingeleverd tot en met 4 september 2022. 

4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie 

stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de 

actievoorwaarden zal op de website van Organisator worden geplaatst, voorzien van een 

datum. 

5. Deelnemer aan de Actie is eenieder die een aankoop vanaf 15 euro verricht en voor elke 15 

euro besteding een kraskaart ontvangt.  

6. Elke kraskaart geeft recht op één specifiek weergegeven gratis product (uit een reeks). 

7. Een kraskaart is eenmalig bruikbaar, de caissière(e) neemt de kaart in bij de transactie. 

(actie is alleen geldig met originele kraskaarten, geen kopieën of foto’s). 

8. Per winkelbezoek kunnen maximaal 5 kraskaarten ingeleverd worden en één dezelfde 

kraskaart. 

9. De kraskaarten kunnen fysiek in de Albert Heijn filialen in Nederland en België ingeleverd 

worden, digitaal kunnen de kraskaarten alleen via www.ah.nl ingeleverd worden.  

10. Tabak, babymelk voor baby’s t/m 12 maanden, boeken, telefoonkaarten, postzegels, 

cadeaubonnen, toegangstickets, loten, en statiegeld zijn uitgezonderd van deze Actie en 

kunnen dus geen aanleiding geven tot verstrekking van kraskaarten.  

11. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties. 

12. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie 

behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname. 

13. Alle intellectuele eigendomsrechten op deze campagnecommunicatie en de inhoud daarvan, 

waaronder alle teksten, afbeeldingen, en lay-out komen toe aan de Organisator. 

 

Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u contact 

opnemen met onze klantenservice via www.ah.be/klantenservice 


