
Actievoorwaarden inzamelactie voor het goede doel ‘Het Warmste Gerecht’ 

 

I. Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op inzamelactie ‘Het Warmste Gerecht’ in het kader 

van een partnership met de goede doel actie tegen kansarmoede van de vrt ‘De Warmste 

Week’  (verder te noemen “Actie”) van Albert Heijn België NV. (verder te noemen “de 

Organisator”). 

Albert Heijn België NV is gevestigd aan de Karel Oomsstraat 47k, bus 2, 2018 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 inzamelactie de consument te motiveren om zijn 

eigen betaalbare gerechten te delen. Voor ieder gedeeld gerecht stort de organisator 2 euro 

aan De Warmste Week, en dit met een maximum van 50.000 euro. 

5. De Actie loopt van maandag 12/12/2022 t.e.m. donderdag 23/12/2022 (de “Actieperiode”). 

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

voorwaarden. 

 

II. Deelname 

7. De actie wordt aangekondigd via diverse kanalen en in een mediacampagne. Alle informatie 

over de actie is te vinden op de website www.hetwarmstegerecht.be of de url 

www.ah.be/hetwarmstegerecht. 

8. Er is geen enkele voorwaarde tot aankoop verbonden aan de deelname. 

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

10. De deelname houdt in dat een foto van een zelfgemaakt gerecht wordt gedeeld op één van 

deze 3 manieren. 

1.10.1. Via het Instagramkanaal van de deelnemer 

1.10.2. Via het Facebookkanaal van de deelnemer 

1.10.3.  Door op te laden op de website www.ah.be/hetwarmstegerecht. 

11. De deelnemer kiest vrij één van volgende manieren van deelname. 

12. Eenzelfde gerecht mag op meerdere kanalen gedeeld worden. 

13. Eenzelfde gerecht mag slechts op één dag gedeeld worden. 

14. Het gefotografeerde gerecht mag een eigen keuze zijn. Het mag een gerecht van Jeroen 

Meus zijn, maar dat hoeft niet.  

15. Er zijn geen richtlijnen inzake receptuur. Enkel dient het te passen in het thema ‘betaalbaar 

en gezond koken’.  

16. De gebruikte ingrediënten zijn vrij te kiezen en moeten niet per se bij Albert Heijn 

aangekocht zijn. 

17. De foto moet het gerecht duidelijk weergeven op de voorgrond of vanuit de hoogte. 

18. De post/inzending dient volgende zaken te bevatten 

1.18.1. De foto van het gerecht 

1.18.2. De hashtag #hetwarmstegerecht als gepost wordt via Instagram of Facebook  

1.18.3. Het taggen van Albert Heijn België (@albertheijnbelgie) als gepost wordt via Instagram of 

Facebook 

19. De Organisator behoudt zich het recht voor een inzending of post niet te weerhouden die 

niet aan de voorwaarden voldoet of die haar ongepast voorkomt. 

 

III. Aansprakelijkheid 

http://www.hetwarmstegerecht.be/
http://www.ah.be/hetwarmstegerecht.be


1. De Organisatie is niet aansprakelijk voor mogelijks geleden schade voorkomend uit de post. 

 

IV. Slotbepalingen 

2. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde, zonder opgave 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 www.ah.be/hetwarmstegerecht 

worden geplaatst, voorzien van een datum.  

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

zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Organisator. 

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

servicebalie of op ww.ah.be/klantenservice. 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 12 december 2022. 

http://www.ah.be/

