Spaar makkelijk met de
Mijn Albert Heijn app.
Direct zien hoeveel je gespaard hebt
Digitaal zegels delen met anderen

Je spaarkaart altijd bij de hand
Nooit meer zegels vergeten

Spaar voor
hamamdoeken
en handdoeken.
1 handdoekzegel
bij iedere €10.

Vanaf

1.49+8
zegels

?
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Open of download
de Mijn Albert Heijn app.

Ga naar de digitale spaarkaart op de
startpagina van de Mijn Albert Heijn
app en activeer digitaal sparen.

Zegels worden vanaf nu
automatisch toegevoegd aan je
digitale spaarkaart. Let op! Vergeet
niet je persoonlijke Bonuskaart
te scannen bij het afrekenen.
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Altijd inzien hoeveel zegels
je hebt gespaard.

Verzilveren van een digitale volle
spaarkaart kan i.c.m. jouw
persoonlijke Bonuskaart.

Scan de QR code en
activeer digitaal sparen.

Heb je nog geen Albert Heijn-profiel of een persoonlijke Bonuskaart?
Dan wordt eerst gevraagd jezelf aan te melden. Meer informatie over
digitaal sparen en voorwaarden kan je vinden op ah.be/digitaalsparen.
Ook helpen we je graag verder op ah.be/klantenservice.

Stap nu over naar
digitaal sparen.
En krijg je éérste vollespaarkaart GRATIS.
Scan mij en download de Mijn Albert Heijn app.
Meer informatie? Kijk op de achterzijde.

Nieuw

Duurzaam badtextiel waar
je nooit genoeg van hebt.
 emaakt van 100% katoen waarvan 70% gerecycled
G
Handdoeken van extra dikke kwaliteit: 550 gram/m2
Hamamdoek met badstof
Limited edition! Extra grote 2-persoons hamamdoek

Voel in de
winkel de
superzachte
kwaliteit.

Toch zegels plakken i.p.v. digitaal sparen? Gebruik dan onderstaande spaarkaarten.
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Hamamdoek XXL
In 3 kleuren
200x200 cm

Hamamdoek
In 3 kleuren
90x180 cm

14.9 9 +volle
spaarkaart

6.9 9 +volle
spaarkaart

Adviesprijs /54.95

Adviesprijs /24.95
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4.

Sparen kan t.e.m. 4 september 2022.
Inleveren van volle spaarkaarten
kan t.e.m. 11 september 2022.
Bekijk alle actievoorwaarden op
ah.be/handdoeken
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Spaarkaart
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OP=OP
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Sparen kan t.e.m. 4 september 2022.
Inleveren van volle spaarkaarten
kan t.e.m. 11 september 2022.
Bekijk alle actievoorwaarden op
ah.be/handdoeken
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Spaarkaart

Kids badponcho
Keuze uit een Dino,
Konijn of Beer
60x120 cm
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spaarkaart
9.9 9 zonder
Adviesprijs /24.95
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Sparen kan t.e.m. 4 september 2022.
Inleveren van volle spaarkaarten
kan t.e.m. 11 september 2022.
Bekijk alle actievoorwaarden op
ah.be/handdoeken

Actievoorwaarden:
•AH Handdoekzegels worden van 27 juni t.e.m. 4 september 2022 uitgegeven
bij reserveringen op ah.be en bij kassa’s van Albert Heijn winkels in België.
•Volle spaarkaarten kunnen t.e.m. 11 september 2022 worden ingeleverd bij

Washand
In 5 kleuren

2 stuks

1.49 +volle
spaarkaart
Adviesprijs /5.25

Badhanddoek
In 5 kleuren

50x100 cm
volle
+spaarkaart

2.4 9

Adviesprijs /9.50

Badlaken
In 5 kleuren
70x140 cm

4.9 9 +volle
spaarkaart
Adviesprijs /16.95

de kassa’s van alle fysieke Albert Heijn winkels in België.
•Bij elke 10 euro aan boodschappen heb je recht op 1 AH Handdoekzegel.
•Het aantal AH Handoekzegels wordt berekend over het totale (netto) bonbedrag
ná aftrek van de Bonuskorting, emballage en statiegeld.
•O ver het aankoopbedrag van sterke drank, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, tabak, telefoonkaarten, postzegels,
cadeaukaarten en bonnen, toegangstickets loten en beltegoed worden geen AH Handdoekzegels uitgereikt.
•Per volle spaarkaart met 8 AH Handdoekzegels en bijbetaling vanaf 1.49 euro ontvang je 1 van de spaar-items.
•Op deze actie zijn verder de spaarvoorwaarden van toepassing die te vinden zijn op ah.be/handdoeken

