
Actievoorwaarden spaaractie “Hoeraatjes Sparen”” 

I. Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie “Hoeraatjes Sparen” (verder te noemen: de 

“Actie”) van Albert Heijn België N.V. (verder te noemen: de “Organisator”). Albert Heijn Belgie N.V. is 

gevestigd aan de Karel Oomsstraat 47k, bus 2, 2019 Antwerpen. 

 

2. De Actie geldt uitsluitend in België. 

 

3. Albert Heijn is een gedeponeerde merknaam. 

 

4. De Actie heeft als doel door middel van een spaaractie te sparen voor Dertig (37) verschillende 

cadeaubonnen met een waarde van tien (10) euro. 

 

5. Deze Actie loopt van maandag 15 maart 2021  tot en met zondag 2 mei 2021 (de ‘’Actieperiode’’).  

 

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

 

7. 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 de Organisator worden geplaatst, voorzien van een datum. 

 

II. Deelname 

8. In totaal zijn er 37 verschillende cadeaubonnen waar 148 verschillende merken op staan afgebeeld. De 

spaarkaarten worden van maandag 15 maart 2021 tot en met zondag 18 april 2021 verstrekt in alle 

Belgische Albert Heijn vestigingen. 

 

Spaarzegels worden van maandag 15 maart 2021 tot en met zondag 11 april 2021 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 10  euro per transactie (incl. BTW) aan aankopen, 

één (1)  zegel. 

 
9. Elke volle spaarkaart met originele en onbeschadigde Spaarzegels, kan van maandag 15 maart 2021 tot 

en met zondag 18 april 2021 uitsluitend bij Belgische Albert Heijn vestigingen worden ingewisseld voor 

een cadeaubon. De spaarkaart kan op vertoon van een AH bonuskaart worden ingeleverd.  

 

10. De cadeaubon kan alleen worden verzilverd voor producten van deelnemende merken, zoals specifiek 

vermeld op iedere cadeaubon. De ontvangen cadeaubon geeft de waarde van de cadeaubon aan. De 

cadeaubon kan alleen worden ingewisseld in fysieke vestigingen van Albert Heijn België. Albert Heijn is 

niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de cadeaubon.  

 

11. Voor de cadeaubon geldt dat je deze slechts ontvangt tegen inwisseling van een volle spaarkaart zolang 

de voorraad strekt (OP=OP). In het geval een cadeaubon voor een spaarkaart niet beschikbaar is, behoudt 

de Organisator zich het recht voor een gelijkwaardig alternatief aan te bieden.  

 
12. Albert Heijn is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de cadeaubon. 

 

13. Tabak, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot en met 12 maanden, boeken, telefoon- en 

strippenkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets, loten en statiegeld zijn uitgezonderd van 

deze Actie en kunnen dus geen aanleiding geven tot verstrekking van spaarzegels.  

 

14. Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen zijn geen overige kosten verbonden 

aan deelname aan deze Actie. 

 

15. Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien jaar.  

 

16. Volle spaarkaarten kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of een andere waarde compensatie. 

 



17. Niet volle spaarkaarten of losse zegels zijn niet inwisselbaar.  

 

18. Volle spaarkaarten kunnen uiterlijk tot en met zondag 18 april 2021 worden ingeleverd.  

 

19. De Organisator behoudt zich het recht voor spaarkaarten te weigeren die niet aan de voorwaarden voldoen 

of die haar frauduleus voorkomen.  

 

20. Spaarzegels kunnen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in de actievoorwaarden zijn 

opgenomen.  

 

III. Aansprakelijkheid 

21. De organisatie is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de spaarkaarten, dan wel de cadeaubonnen. 

 

IV. Slotbepalingen  

 

22. 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 in dat 

geval op de website www.ah.be worden geplaatst, voorzien van een datum van inwerkingtreding van deze 

herziene versie.  

 

23. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder 

voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.  

 

24. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie, kunt u terecht bij de servicebalie of 

op www.ah.be/klantenservice. 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 21 januari 2021.  

 

http://www.ah.be/klantenservice

