
 

 

Actievoorwaarden Digitale Winactie Efteling als onderdeel van de Efteling spaaractie 

2023 

 

Let op: deze winactie van Albert Heijn geldt alleen in België. Nederland is uitgesloten van 

deze winactie. Deze winactie is uitsluitend digitaal. 

 

I. Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de digitale winactie die gehouden wordt 

als onderdeel van de Efteling spaaractie (verder te noemen: de “Actie") van Albert 

Heijn België N.V. (verder te noemen: "de Organisator") in België. Albert Heijn is 

gevestigd aan de Karel Oomsstraat 47K te 2018 Antwerpen. 

2. Albert Heijn is een gedeponeerde merknaam. 

3. De Actie heeft als doel door middel van een digitale actie digitaal sparen te 

promoten en de Efteling spaarcampagne onder de aandacht te brengen bij klanten 

van Albert Heijn en (potentiële) bezoekers van de Efteling. 

4. De Actie loopt van 13 februari 2023 tot en met 11 juni 2023 (de “Actieperiode”). 

5. De Organisator heeft het recht de Actie stop te zetten of de actievoorwaarden 

tussentijds te wijzigen in geval van overmacht. 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 van 

inwerkingtreding van deze herziene versie. 

6. 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. 

7. De Actie wordt bekendgemaakt via de volgende kanalen: nieuwsbrief, website en AH 

APP.  

II. Deelname 

8. Deelnemer aan de Actie is eenieder die antwoord geeft op onderstaande vragen via 

ah.be/acties/efteling-winactie binnen de Actieperiode.  

Vraag 1) Hoe heet  het Efteling-figuur die wordt afgebeeld op de digitale spaarkaart? 

A) Pardoes 

B) Langnek 

C) Holle Bolle Gijs 



 

 

Vraag 2) Hoeveel Efteling spaarkaarten gaan er in totaal verzilverd worden tussen 

13/02/2023 en 11/06/2023, als je weet dat in 2022 tussen 14/02/2022 en 12/06/2023 er 

66455 spaarkaarten verzilverd geweest zijn?  

De 21 deelnemers die als eerste*: 

1. Het juiste antwoord geven op de eerste vraag; en 

2. Het juiste antwoord geven op de tweede vraag, dan wel in het geval het juiste 

antwoord op de tweede vraag niet wordt gegeven, het dichtste bij het juiste 

antwoord van de tweede vraag zitten 

winnen een prijs.  

*Ter illustratie: indien 22 deelnemers het juiste antwoord hebben gegeven op de eerste 

vraag én het juiste antwoord hebben gegeven op de tweede vraag, dan wel in het geval 

het juiste antwoord op de tweede vraag niet wordt gegeven, het dichtste bij het juiste 

antwoord van de tweede vraag zitten, worden de winnaars bepaald aan de hand van de 

datum en tijd binnen de Actieperiode waarop de antwoorden door de deelnemer zijn 

ingediend via ah.be/acties/efteling-winactie. De 21 deelnemers die de juiste antwoorden 

eerder hebben ingediend dan de 22e deelnemer, winnen een prijs. 

 

 

9. Per persoon wordt slechts één deelname aanvaard. Deelname dient steeds ten 

persoonlijke titel te gebeuren en kan in geen geval uitgaan van meerdere personen. 

10. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor eenieder die voldoet aan deze 

actievoorwaarden, uitgezonderd voor eenieder die op enigerlei wijze direct of 

indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.  

11. Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien (18) jaar. 

12. Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in België zijn uitgesloten van 

deelname. 

13. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de 

deelnemer opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de 

Actie te registreren en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de 

actievoorwaarden en om de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te 

sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De 

Organisator bewaart de Gegevens na afloop van de Actie om prijzen te kunnen 

uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden 

gedurende een periode van drie maanden na de Actie bewaard en daarna worden zij 

verwijderd. De deelnemers gaan ermee akkoord dat, ingeval zij winnen, Albert Heijn 

via het e-mailadres dat deze persoon heeft opgegeven via de actiepagina Albert 

Heijn contact opneemt, om te bevestigen dat deze deelnemer heeft gewonnen en 

om contact op te nemen over het leveren of beschikbaar stellen van de prijs.  



 

 

14. 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. 

 

III. Prijzen 

15. In totaal zijn er 21 prijzen te winnen, namelijk: 

 

- 3x Efteling Loonsche Land Hotel – verblijf van 1 nacht in een 5-persoonskamer. 

Aankomst mogelijk op iedere dag inclusief toegang tot het park, ontbijt, 

reserveringskosten en toeristenbelasting o.b.v. 5 personen, ter waarde van €536,-; 

-18x Efteling Sprookjes Omnibus, ter waarde van €26,99 .    

De totale waarde van het prijzenpakket is dan ook €2093,92.  

De prijzen kunnen niet worden omgewisseld in geld. 

 

De 21 prijzen worden door middel van een willekeurige, onafhankelijke loting 

verdeeld over de 21 winnaars. 

 

16. Met de winnaars wordt contact opgenomen via mail (dat door deze winnaars is 

opgegeven via de actiepagina) voor de levering van de prijs. De winnaars moeten 

uiterlijk binnen 14 dagen nadat zij benaderd zijn door Albert Heijn dat zij hebben 

gewonnen, per e-mail bevestigen dat zij de prijs in ontvangst willen nemen. 

17. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

18. De 21 winnaars worden op 30 juni 2023 bekendgemaakt. 

19. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij 

weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator.   

20. Bij gebrek aan (tijdige) (bevestigende) reactie (als verder omschreven in punt 16 van 

deze Actievoorwaarden) of bij enige andere overtreding (bv. indien lijkt dat de 

winnaar niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het 

recht om een andere winnaar te bepalen op de wijze zoals omschreven in deze 

actievoorwaarden, zonder daartoe verplicht te zijn. 

21. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de 

Organisator. 

IV. Aansprakelijkheid 

22. De Organisator  is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende 

uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in 

verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of 

misbruik van de prijs. 

23. De Organisator en de door haar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor 

enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke 



 

 

schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik 

of inzet van de uitgekeerde prijzen. 

24. De Organisator verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de 

Actie. Desondanks is het mogelijk dat de informatie onvolledig of fout is. Eventuele 

onnauwkeurigheden, druk-, spel-, zet- of andere fouten, technische of andere 

problemen met de Actie, kunnen niet ingeroepen worden als grond om het even 

welke verplichting of aansprakelijkheid vanwege Organisator, noch kan Organisator 

aansprakelijk gesteld worden voor een technisch probleem waardoor niet aan de 

Actie kan worden deelgenomen of voor technische problemen die het goede verloop 

van de Actie kunnen verhinderen.  

25. De Organisator is  niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de 

door haar te verstrekken prijzen. De Organisator verleent  geen garanties op de door 

haar te verstrekken prijzen. 

V. Slotbepalingen 

26. Alle intellectuele eigendomsrechten op de nieuwsbrief, actiepagina, en AH app en de 

inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige 

informatie, komen toe aan de Organisator. 

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

gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 

Organisator. 

28. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u 

contact opnemen met de klantenservice.  

29. Op deze winactie is het Belgisch recht van toepassing.  

30. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter worden voorgelegd.  

 

Aldus opgemaakt te Antwerpen, 3 februari 2023 

 

 


