Actievoorwaarden sparen voor Voetbalplaatjes van onze Voetbalhelden
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Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Spaar voetbalplaatjes van onze Voetbalhelden’
actie (verder te noemen: de ‘Actie’) van Albert Heijn B.V. (hierna te noemen: “Organisator”).
Albert Heijn B.V. is gevestigd aan de Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam.
Albert Heijn is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam.
Op de foto’s van spelers rust portretrecht. Daarnaast kunnen de namen van spelers
geregistreerd zijn als merk.
De Actie loopt van 4 januari 2021 t/m 7 februari 2021 (week 1 t/m 5).
De Organisator behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de Actie
stop te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de
actievoorwaarden zal op de site ah.nl/voetbalplaatjes worden geplaatst, voorzien van een
datum.
De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze
voorwaarden.
Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze
actievoorwaarden.
Deelnemers kunnen onder de hiernavolgende voorwaarden sparen voor alle 250
voetbalplaatjes. Bij iedere tien (10) euro per transactie aan boodschappen ontvangt u één (1)
set met vier (4) voetbalplaatjes bij alle Albert Heijn winkels in Nederland en bij je bestelling
op ah.nl.
Albert Heijn to go winkels en de Albert Heijn winkels in België zijn uitgesloten van deelname
aan de Actie.

I Sparen
• Van 4 januari 2020 t/m 7 februari 2021 (week 1 t/m 5) krijgt u één (1) set met vier (4)
voetbalplaatjes bij iedere tien (10) euro aan boodschappen per transactie bij alle Albert Heijn
winkels in Nederland en online op ah.nl.
• In de winkel en op ah.nl wordt het aantal voetbalplaatjes berekend over het netto
bonbedrag, ná verrekening van de Bonuskorting, op het moment dat u uw bestelling plaatst.
• Op de kassabon staat het aantal te ontvangen voetbalplaatjes.
• Van de Actie zijn uitgezonderd: sterkedrank, tabak, zuigelingenvoeding voor kinderen tot 1
jaar, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaukaarten en cadeaubonnen,
toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage. U ontvangt voor de aankoop van
deze producten geen voetbalplaatjes.
• Klanten die gebruik maken van de zelfscan en scan to go kassa’s dienen met de kassabon
naar het servicepunt van de Albert Heijn winkel te gaan om daar de voetbalplaatjes in
ontvangst te nemen.
• Het is niet mogelijk om de voetbalplaatjes na ontvangst nog in te wisselen voor geld dan wel
voor andere voetbalplaatjes.
• Er zijn in totaal 250 verschillende voetbalplaatjes. Voor de voetbalplaatjes geldt: op=op.
II Slotbepalingen
• Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Albert Heijn, de voetbalplaatjes en
ook uitdrukkelijk de illustraties- en auteursrechten zoals gebruikt voor deze actie, zoals in
ieder geval in het verzamelalbum en op de voetbalplaatjes, zijn voorbehouden aan de
rechthebbenden. Niets uit deze uitgaven mag zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van deze rechthebbenden worden verveelvoudigd, opgeslagen en/of openbaar
gemaakt op welke wijze dan ook.
• De Organisator is niet aansprakelijk voor druk- en/of zetfouten op de voetbalplaatjes en/of in
het verzamelalbum.
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De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar
verstrekte voetbalplaatjes of het verzamelalbum, noch voor welke schade of letsel dan ook
aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de voetbalplaatjes of
het verzamelalbum.
Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de
Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar
is.
Op deze Actie is het Nederlands recht van toepassing.
Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kun je terecht op
ah.nl/klantenservice (Nederland), of bij de servicebalie van de Albert Heijn winkel.

Aldus opgemaakt te Zaandam op 4 december 2020

