
Actievoorwaarden: 
• Deze spaaractie is van Albert Heijn B.V., gevestigd aan de Provincialeweg 11 (1506 MA) Zaandam. 
• AH Bestekzegels worden van maandag 4 oktober 2021 tot en met zondag 6 februari 2022 uitgegeven 

bij bestellingen op ah.nl en bij kassa’s van Albert Heijn winkels in Nederland en volle spaarkaarten 
kunnen vanaf maandag 4 oktober 2021 tot en met zondag 13 februari 2022 alleen worden ingeleverd 
bij de kassa’s van Albert Heijn winkels in Nederland. 

• Op boodschappen besteld via ah.nl of via de AH app worden alleen digitale AH Bestekzegels  
uitgegeven. Activeer digitaal sparen via de AH app. 

• Op de kassabon staat het aantal AH Bestekzegels dat je ontvangt. Bij elke 10 euro aan boodschappen 
heb je recht op 1 AH Bestekzegel. Het aantal AH Bestekzegels wordt berekend over het totale (netto) 
bonbedrag ná aftrek van de bonuskorting, emballage en statiegeld. Over het aankoopbedrag van 
sterke drank, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, tabak, telefoonkaarten, postzegels, cadeaukaarten en 
bonnen, toegangstickets loten en beltegoed worden geen AH Bestekzegels uitgereikt. 

• Albert Heijn to go winkels zijn niet betrokken bij deze spaaractie. 
• Per volle spaarkaart met 25 AH Bestekzegels en bijbetaling vanaf  

2.99 euro ontvang je 1 van de 12 spaar-items. 
• Op deze actie zijn verder de spaarvoorwaarden van toepassing die te 

vinden zijn op ah.nl/bestek.

Vanaf

2.99
+ 25 zegels

Start vóór  
zondag  

24 oktober met  
digitaal sparen 

en krijg 10 zegels 
gratis!

Spaar voor je 
allermooiste 
bestek.
Ontvang 1 bestekzegel bij elke 10 euro.

Spaar makkelijk 
met de AH app.

?

Open of download  
de AH app.

Klik op het digitaal sparen blok  
op de startpagina van de AH app  

en activeer digitaal sparen. 

Altijd inzien hoeveel zegels 
je hebt gespaard.

Zegels worden vanaf nu  
automatisch toegevoegd aan je 

digitale spaarkaart. Let op! Vergeet 
niet je persoonlijke Bonuskaart te 

scannen bij het afrekenen.

Scan de QR code en activeer  
digitaal sparen.

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

persoonlijke Bonuskaart.

321

4 5

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.nl/digitaalsparen.  
Ook helpen we je graag verder op ah.nl/klantenservice.

Actieprijs 5.99

Placemat & servet set 
4-delig

Adviesprijs /9.99
OP=OP

Actieprijs 9.99

Kaasmes  
3-delig

Adviesprijs /23.99
OP=OP

Extra’s om de set 
compleet te maken. 

Direct zien hoeveel je gespaard hebt.
Digitaal zegels delen met anderen.

Je spaarkaart altijd bij de hand.
Nooit meer zegels vergeten.

Actieprijs 14.99

Peper- & zoutmolen 
2-delig, 13,5cm hoog

Zonder spaarkaart Zonder spaarkaart Zonder spaarkaart
Adviesprijs /24.99
OP=OP
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Set voor
2 pers. Set voor

2 pers.

Voor de  
kleintjes

Set voor
2 pers. Set voor

2 pers.

Champagnekleurig 
edelstaal bestek.

6.99+  volle  
spaarkaart

Tafelbestek 
6-delig

Adviesprijs /64.99

2.99+  volle  
spaarkaart

3.99+  volle  
spaarkaart

3.99+  volle  
spaarkaart

Steakmes 
2-delig

5.99+  volle  
spaarkaart

2.99+  volle  
spaarkaart 4.99+  volle  

spaarkaart

Voorgerecht-/dessertbestek 
6-delig

8.99+  volle  
spaarkaart9.99+  volle  

spaarkaart

Koffielepel 
4-delig

Adviesprijs /24.99

4.99+  volle  
spaarkaart 8.99+  volle  

spaarkaart

Serveerbestek
3-delig

Adviesprijs /39.99

Saladebestek 
2-delig

Adviesprijs /59.99

3.99+  volle  
spaarkaart

Kinderbestek (3+ jaar)
4-delig

Adviesprijs /19.99Adviesprijs /24.99

Koffie- en taartbestek 
4-delig

Adviesprijs /21.99

Taartvork 
4-delig

Voorgerecht-/dessertbestek 
6-delig

Adviesprijs /21.99

Longdrinklepel 
4-delig

Tafelbestek 
6-delig

Adviesprijs /23.99 Adviesprijs /69.99 Adviesprijs /64.99 Adviesprijs /26.99

Hoogglans 
edelstaal bestek.

Al vanaf 2.99 euro plus een volle spaarkaart.
Van hoogwaardig edelstaal.
Ligt lekker in de hand.

Voor je het weet is  
je besteklade gevuld.

Sparen kan van maandag 4 oktober 2021 t/m zondag 6 februari 2022.  
Inleveren van volle spaarkaarten is mogelijk t/m zondag 13 februari 2022.

Al vanaf 4.99 euro plus een volle spaarkaart.
Elegant & Stijlvol design. 
Voor een extra feestelijke tafel. 
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