Actievoorwaarden spaarkaart Efteling 2021:
•

Van 17 mei t/m 30 mei 2021 ontvang je 1 AH Efteling-zegel bij iedere €5 aan
boodschappen per transactie bij alle Albert Heijn winkels in Nederland en online
op ah.nl.
• Bij 4 AH Efteling-zegels heb je een volle AH Efteling-spaarkaart.
• AH to go winkels zijn uitgesloten van deelname.
• Het aantal spaarzegels wordt berekend over het netto bonbedrag, na
verrekening van de Bonuskorting.
• De berekening van het aantal spaarzegels over uw aankoop gebeurt op ah.nl
op identieke wijze als in alle Albert Heijn winkels.
• Per volle AH Efteling-spaarkaart krijg je €12.50 korting op 1 Efteling-ticket ter
waarde van €45 (flexibel) óf €41 (laagseizoen).
• Je kunt maximaal 1 volle AH Efteling-spaarkaart per Efteling- ticket
inleveren.
• Volle AH Efteling-spaarkaarten kun je alleen aan de kassa van een fysieke
Albert Heijn winkel verzilveren en zijn niet te verzilveren bij de kassa van de
Efteling en/of AH to go winkels en/of bij bestellingen via ah.nl (voor zowel
thuisbezorging als ophalen bij een Albert Heijn Pick Up Point).
• Digitale spaarkaarten in de AH app kun je zowel in een fysieke Albert Heijn
winkel als in de AH app verzilveren.
• Volle AH Efteling-spaarkaarten kunnen van 17 mei t/m 4 juli 2021 worden
verzilverd voor korting op Efteling-tickets.
• De bij Albert Heijn aangekochte flexibele Efteling-tickets zijn geldig
op één van de roze gekleurde dagen in de periode van opening park t/m 14
november 2021.
• De bij Albert Heijn aangekochte laagseizoen Efteling-tickets zijn geldig
op één van de groen gekleurde dagen in de periode van opening park t/m 14
november 2021.
• Kinderen t/m 3 jaar hebben gratis toegang tot de Efteling.
• Volle AH Efteling-spaarkaarten kunnen niet in combinatie met Air Miles
worden verzilverd.
• Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties op Eftelingtickets.
• Losse AH Efteling-zegels en AH Efteling-spaarkaarten met minder dan 4 AH
Efteling-zegels zijn niet inwisselbaar.
• Volle AH Efteling-spaarkaarten kunnen niet worden ingewisseld tegen contant
geld of een andere waarde compensatie.
• Er is geen restitutie mogelijk op reeds aangeschafte Efteling-tickets.
• Van de actie zijn uitgezonderd: sterke drank, tabak, zuigelingenvoeding tot 1
jaar, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen en -kaarten,
toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage. Over het
aankoopbedrag van deze producten worden geen AH Efteling-zegels uitgereikt.
• Albert Heijn B.V.en Efteling B.V. behouden zich het recht voor de
actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
• Albert Heijn behoudt zich het recht voor AH Efteling-spaarkaarten die niet aan
de voorwaarden voldoen of die haar frauduleus voorkomen te weigeren.
• Kijk voor de volledige actievoorwaarden op www.ah.nl/efteling. Voor digitale
spaarders gelden aanvullend de voorwaarden op www.ah.nl/digitaalsparen.
• Klanten in België kunnen nog niet digitaal sparen in de AH app.
• Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kun
je terecht op ah.nl/klantenservice.
• In de exclusieve samenwerking tussen Albert Heijn en Efteling bieden we 2
verschillende tickets aan. Efteling biedt zelf 4 verschillende tickets aan. Op de

actietickets die Albert Heijn aanbiedt ontvang je de allerhoogste korting
van €12.50.
• Indien je kiest voor het ticket van €45 met een korting van €12.50, kies je voor
flexibiliteit en hoef je niet na te denken op welke dag je de Efteling wilt
bezoeken. Dit ticket is de gehele actieperiode geldig vanaf opening Efteling.
• Indien je kiest voor het ticket van €41 ook met de allerhoogste korting
van €12.50 geldt dit voor het laagseizoen (kijk op de kalender wanneer dit ticket
geldig is).
• Let op: op dit moment heb je naast je actieticket ook een reservering voor de
bezoekdag nodig. Enkel met een geldige reservering voor de bezoekdag én een geldig
AH Efteling-ticket kun je het park betreden. Kijk op efteling.com voor meer
informatie en de actuele coronamaatregelen in de Efteling.
• Ivm Corona kunnen de spaar- en verzilverperiode wijzigen. Kijk op
ah.nl/efteling voor de meest actuele informatie.

