
Spaarvoorwaarden “Sparen voor Voetbalpassie punten” 

 

I. Algemeen  

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de “Sparen voor Voetbalpassie punten” actie 

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

wordt gehouden in Nederland. Albert Heijn is gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA 

te Zaandam. Albert Heijn is een gedeponeerde merknaam. 

2. De Actie heeft als doel om klanten van Albert Heijn op te roepen om Voetbalpassie punten 

(verder te noemen: "punten") te sparen waarmee de klant bij elke 10 Voetbalpassie punten 

één euro kan schenken aan een zelfgekozen, lokale voetbalclub. 
3. De Voetbalpassie punten worden in Nederland van 13 september 2021 tot en met 3 oktober 

2021 uitgegeven aan de kassa van Albert Heijn en AH to Go winkels en bij bestellingen op 

ah.nl, maar wel alleen via de Albert Heijn App. Om spaarpunten te kunnen ontvangen moet je, 

voordat je boodschappen gaat afrekenen, voldoen aan hetgeen in punt 6 hieronder staat 

omschreven en je moet je persoonlijke Bonuskaart scannen of laten scannen voordat je 

boodschappen afrekent. Je kunt alleen digitaal sparen via de Albert Heijn App. De volle 

Voetbalpassie spaarkaarten kunnen vervolgens tot en met 3 oktober 2021 worden verzilverd 

op de wijze als vermeld in deze voorwaarden en zoals in de AH app uitgelegd wordt.  

4. De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie 

stop te zetten of de spaarvoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de 

spaarvoorwaarden zal op ah.nl/voetbalpassie worden geplaatst, voorzien van een datum. 
5. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze 

voorwaarden. 
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 actieproducten te kopen in de winkels die als 

Albert Heijn en AH To Go winkels worden geëxploiteerd en die zijn gevestigd in Nederland. 

De klant moet derhalve de AH-App hebben gedownload, zich daarbij hebben opgegeven voor 

het digitaal spaarprogramma van Albert Heijn en zich ook hebben opgegeven voor deze 

Voetbalpassie-spaaractie op de wijze zoals omschreven in de AH-app. Daarnaast dient een 

klant de deelnemende producten (zie verderop in deze actievoorwaarden) te kopen en deel te 

nemen aan het persoonlijke bonusprogramma van Albert Heijn, wil de klant Voetbalpassie-

punten kunnen sparen. De digitale spaarvoorwaarden van Albert Heijn die ook in de AH-app 

te vinden zijn, zijn daarom eveneens van toepassing op deze Actie. 

II. Sparen 

7. Albert Heijn is verantwoordelijk voor de uitgifte van de Voetbalpassie punten. 
8. Van 13 september 2021 tot en met 3 oktober 2021 ontvangt u één (1) Voetbalpassie punt bij 

aankoop van één euro aan deelnemende actieproducten, na berekening van de Bonuskorting, 

bij alle Albert Heijn en AH To Go winkels in Nederland en bij uw bestelling op ah.nl, mits u 

voldoet aan de voorwaarden als beschreven in deze Actievoorwaarden. De punten worden 

automatisch bijgeschreven in de Albert Heijn App als u verder hebt voldaan aan de overige 

voorwaarden uit deze algemene voorwaarden. 
9. Bij tien (10) Voetbalpassie punten heeft u één (1) volle spaarkaart die u kunt inwisselen tegen 

1 euro die vervolgens wordt gedoneerd aan een lokale voetbalclub naar keuze. Dit kun je 

doen op de wijze als aangegeven in de AH App. Deze euro stort Albert Heijn vervolgens door 

naar de KNVB, die uiteindelijk de gespaarde euro's voor iedere club aan de club zal doen 

toekomen. 
10. Het aantal Voetbalpassiepunten wordt berekend op basis van de deelnemende producten. De 

deelnemende producten staan weergegeven op ah.nl/voetbalpassie en in de AH App. Bij elke 

euro die je besteed aan deelnemende producten ontvang je één voetbalpassiepunt, na 

berekening van de Bonuskorting. Bij 10 voetbalpassiepunten heb je één volle spaarkaart die 

je kunt inwisselen tegen 1 euro die wordt gedoneerd aan een voetbalclub naar keuze.  



 

III. Inleveren 

11. Volle spaarkaarten kunnen van 13 september 2021 tot en met 3 oktober 2021 worden 

verzilverd via de AH app. 
12. Van 4 oktober t/m 10 oktober geldt een coulance week. 
13. In de AH app moet je per volle spaarkaart zelf actief schenken aan een door u gekozen lokale 

voetbalclub op de wijze als opgenomen in de AH App.  
14. Het geld komt via de KNVB terecht bij de desbetreffende voetbalclub. Dit wordt allemaal na 

afloop van de Actie geregeld. 
15. Volle spaarkaarten kunnen niet worden verkocht of overgedragen en kunnen niet worden 

ingewisseld voor contant geld of een andere waarde compensatie.  

 

IV. Slotbepalingen 

16. Alle intellectuele eigendomsrechten op in de AH app, het Voetbalpassie-concept, alle uitingen 

die verband houden met de Actie, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software en 

overige informatie, komen toe aan de Organisator.  
17. 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. 
18. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u terecht op 

ah.nl/klantenservice (Nederland) of bij de servicebalie van uw Albert Heijn winkel. 
19. Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan 

de daartoe bevoegde rechter te Haarlem. 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 26-08-2021 

 


