
Actievoorwaarden Bonusklappers Albert Heijn 2022 

• Op = op  

Op het gehele Bonusklappers assortiment geldt op = op. Benieuwd naar de voorraad in 

jouw Albert Heijn? Neem dan contact op met je winkel.  

 

• AH Miles  

Jouw AH Miles zijn nu 2x zo veel waard op het Bonusklappers assortiment. Wil je AH 

Miles inwisselen? Let op, want dit is alleen mogelijk in onze winkels. 

 

• Looptijd van de actie  

Bonusklappers zonder  logo lopen van maandag 21 november t/m zondag 4 

december 2022. Deze aanbiedingen zijn de hele week geldig. Bestel je online? Let er dan 

op dat je een bezorgmoment kiest die binnen deze weken vallen om van de 

aanbiedingen gebruikt te kunnen maken. Bonusklappers met  logo lopen van 

vrijdag 18 november t/m zondag 18 december 2022 en kunnen los van je 

bezorgmoment besteld worden. Daarnaast worden ze door een externe partij gratis 

verzonden.  

 

• Vouchers  

Voor deze producten schaf je een voucher aan in de winkel en die verzilver je online. Of 

je bestelt de tickets of producten rechtstreeks online. Deze producten krijg je gratis 

thuisbezorgd. Let op: deze gratis bezorging wordt door een externe partner uitgevoerd 

en staat los van de bezorging van je boodschappen. Gratis thuisbezorging geldt alleen 

binnen Nederland. Bestellen voor levering in het buitenland is niet mogelijk.  

o Voucher aangekocht in de winkel? Verzilver dan jouw aankoop binnen 2 

weken. 

o Heb je een vraag over jouw aankoop of bestelling? Bekijk dan de 

‘Veelgestelde vragen’ pagina. Je vindt de link in je bestelbevestiging. 

 

• Offline assortiment  

Sommige producten zijn enkel verkrijgbaar in de winkel. Dit staat aangegeven bij de 

producten. 

 

 

 

https://www.ah.nl/winkels
https://bonusklappers.ah.nl/


• Hoe werkt de bestelling  

Bestel je online? De producten zonder  logo krijg je geleverd bij je boodschappen. 

Kies daarom eerst een bezorgmoment. De producten met  logo worden verzorgd 

door een externe partner en staan los van je boodschappen, hiervoor kun je geen 

bezorgmoment kiezen.  

 

• Retouneren  

Wil je een Bonusklappers product terugbrengen? Doe dit binnen 8 dagen met de 

kassabon en het product in de originele verpakking. Heb je hier meer vragen over? 

Neem dan contact op met onze klantenservice. 

Let op: Voor voorwaarden zoals retourneren van deals met een  logo vind je 

informatie over retourneren in je e-mail bevestiging. Bestel je meerdere artikelen, bekijk 

dan per product de bevestiging. 

https://www.ah.nl/kies-een-moment
https://www.ah.nl/klantenservice

