
Actievoorwaarden ‘Spaar voor steengoede ovenschalen en bakvormen’ 

 

I. Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie ‘’Sparen voor steengoede ovenschalen en 

bakvormen’’ (verder te noemen: de “Actie") van Albert Heijn B.V. (verder te noemen: "de 

Organisator’’). Albert Heijn is gevestigd aan Karel Oomsstraat 47K, 2018 te Antwerpen. Albert 

Heijn is een gedeponeerde merknaam. 

2. De Actie heeft als doel om klanten van Albert Heijn te laten sparen voor Ovenzegels (verder 

te noemen: ‘’AH Ovenzegels’’) waarmee ovenschalen en bakvormen van Royal van Kempen 

en Begeer verkregen kunnen worden.    

3. De AH Ovenzegels worden in België vanaf maandag 3 oktober 2022 (week 40) tot en met 

zondag 5 februari 2023 (week 5) uitgegeven. Zowel in de winkels als thuislevering digitale of 

fysieke AH ovenzegels. Klanten kunnen de AH Ovenzegels tot en met zondag 12 februari 

2023 inleveren (de “Actieperiode”). 

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 www.ah.be/oven van Organisator worden geplaatst, 

voorzien van een datum. 

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

actievoorwaarden. Door deel te nemen aan de Actie, gaat de deelnemer akkoord met deze 

actievoorwaarden. 

6. Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze 
actievoorwaarden. Voor de duidelijkheid: deze actievoorwaarden zijn van toepassing op 
klanten van Albert Heijn die zegels sparen door boodschappen te kopen in de winkels die als 
Albert Heijn winkel worden geëxploiteerd en die zijn gevestigd in België.  

7. Deze Actie omvat de mogelijkheid voor deelnemers om digitaal zegels te sparen waarmee de 
items kunnen worden gekregen. Indien een deelnemer (ook) digitaal spaart, dan gelden voor 
deze deelnemer zowel deze actievoorwaarden als de voorwaarden c.q. instructies 
opgenomen op ah.be/oven en ah.be/digitaal-sparen.   

 
II. Sparen  

8. Albert Heijn is verantwoordelijk voor de uitgifte van de AH Ovenzegels.   
9. Vanaf 3 oktober 2022 t.e.m. 5 februari 2023 ontvangt u één (1) AH Ovenzegel bij iedere  

€ 10,- aan boodschappen per transactie bij alle Albert Heijn winkels in België en bij uw 
bestelling op ah.be. 

10. Op boodschappen besteld via ah.be of via de AH app worden zowel fysieke en digitale 
spaarzegels uitgegeven. Activeer digitaal sparen via de AH app.  

11. Bij dertig (30) originele AH Ovenzegels heeft u een volle spaarkaart.  
12. Het aantal AH Ovenzegels wordt berekend over het netto kasticketbedrag, ná verrekening 

van de Bonuskorting. Het netto kasticketbedrag is het totaalbedrag op het kasticket minus 
bonuskorting, statiegeld en emballage.   

13. De berekening van het aantal AH Ovenzegels over uw aankoop gebeurt op ah.be op 
identieke wijze als in alle Albert Heijn winkels in België.  

14. Op het kasticket staat het aantal te ontvangen AH Ovenzegels.  
15. Over het aankoopbedrag van de volgende producten worden geen AH Ovenzegels uitgereikt: 

sterke drank, tabak, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, boeken, telefoonkaarten, postzegels, 
cadeaukaarten en -bonnen, toegangstickets, loten en beltegoed. Ook over het betaalde 
bedrag voor statiegeld en emballage worden geen AH Ovenzegels uitgereikt.  



16. Klanten die gebruikmaken van zelfscan of scan&go kassa’s, moeten met de kasticket naar de 
medewerker op het zelfscanplein of bij de servicebalie gaan om daar de AH Ovenzegels in 
ontvangst te nemen.   

17. Bij aankoop van bepaalde actieproducten in de winkel en op ah.be ontvangt u één (1) of 
meer extra AH Ovenzegel(s). Deze actieproducten worden vermeld in de bonusfolder(s) die 
gedurende de actieperiode worden uitgebracht en op ah.be.   

 
III. Inleveren  

18. Volle spaarkaarten kunnen van 3 oktober 2022 t.e.m. 12 februari 2023 worden ingeleverd bij 
de kassa’s van alle fysieke Albert Heijn winkels gevestigd in België.  

19. Per volle spaarkaart en bijbetaling vanaf € 4,99, ontvangt u één (1) van de 10 spaar items.   
20. Een van de 10 Items is alleen verkrijgbaar bij inlevering van een geldige volle spaarkaart en 

de daarbij behorende (bij)betaling voor dat specifieke Item te doen. Een item is niet zonder 
inlevering van een geldige volle spaarkaart en de bij dat Item behorende bijbetaling 
verkrijgbaar. Daarnaast zijn er nog twee items verkrijgbaar die zonder volle spaarkaart maar 
met bijbetaling verkrijgbaar zijn. Voor deze items geldt op=op. 

21. Volle spaarkaarten zijn niet in te leveren bij online reserveringen via ah.be (voor zowel 
thuislevering als ophalen bij een Albert Heijn Pick Up Point). De volle spaarkaarten kunnen 
alleen ingeleverd worden bij de kassa’s van alle fysieke Albert Heijn winkels gevestigd in 
België. 

22. Alleen originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en 
onbeschadigde AH Ovenzegels zijn inwisselbaar.   

23. Albert Heijn winkels behouden zich, namens Organisator, het recht voor spaarkaarten te 
weigeren die, naar hun oordeel, niet aan de spaarvoorwaarden voldoen of die frauduleus 
overkomen.   

24. Losse AH Ovenzegels of spaarkaarten met minder dan dertig (30) AH Ovenzegels zijn niet 
inwisselbaar.  

25. Volle spaarkaarten kunnen niet worden verkocht of overgedragen en kunnen niet worden 
ingewisseld voor contant geld of een andere waarde compensatie.  

 
IV. Slotbepalingen  

26. Alle intellectuele eigendomsrechten op de spaarkaart, waaronder alle teksten, afbeeldingen, 
lay-out, software en overige informatie, komen toe aan de Organisator.   

27. De Organisator is niet aansprakelijk voor druk- en/of zetfouten op de spaarkaart of AH 
Ovenzegels.  

28. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de Actie, 
noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van 
gebruik of inzet van de Items.  

29. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u terecht 
op https://www.ah.be/klantenservice of bij de servicebalie van uw Albert Heijn winkel.  

30. Op de Actie is het Belgisch recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de 
daartoe bevoegde rechter te Antwerpen.  

  

Aldus opgemaakt te Antwerpen, 9 september 2022.  
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