
Actievoorwaarden: 
•Deze spaaractie is van Albert Heijn B.V., gevestigd aan de Provincialeweg 11 (1506 MA) Zaandam.
• AH Messenzegels worden van maandag 7 maart 2022 tot en met zondag 19 juni 2022 uitgegeven 

bij bestellingen op ah.nl en bij kassa’s van Albert Heijn winkels in Nederland en volle spaarkaarten 
kunnen vanaf maandag 7 maart 2022 tot en met zondag 26 juni 2022 alleen worden  
ingeleverd bij de kassa’s van Albert Heijn winkels in Nederland.

• Op boodschappen besteld via ah.nl of via de Mijn Albert Heijn app worden alleen  
digitale AH Messenzegels uitgegeven. Activeer digitaal sparen via de Mijn Albert Heijn app.

• Op de kassabon staat het aantal AH Messenzegels dat je ontvangt. Bij elke 10 euro aan boodschappen 
heb je recht op 1 AH Messenzegel. Het aantal AH Messenzegels 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 Messenzegels uitgereikt.

•  Albert Heijn to go winkels zijn niet betrokken bij deze spaaractie.
• Deelname is uitgesloten voor personen jonger dan achttien (18) jaar.
• Per volle spaarkaart met 25 AH Messenzegels en bijbetaling 

vanaf 3.99 euro ontvang je 1 van de 9 spaar-items.
• 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.

• Op deze actie zijn verder de spaarvoorwaarden van toepassing  
die te vinden zijn op ah.nl/messen 8 718907 520683

Vanaf

3.99
+ 25 zegels

2x
zo snel sparen
met Premium

Digitaal

Spaar voor  
messen van 
topkwaliteit.
Ontvang 1 messenzegel 
bij elke 10 euro.

?

Open of download  
de Mijn Albert Heijn app.

Ga naar de digitale spaarkaart op de 
startpagina van de Mijn Albert Heijn 

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 12.99

BBQ schort
Meteen duidelijk  
wie er kookt.

Adviesprijs /34.95
OP=OP

Actieprijs 8.99

BBQ-grillpan
Zo glipt er niks meer  
door het rooster.

Adviesprijs /39.95
OP=OP

Om het dan écht  
af te maken.

Direct zien hoeveel je gespaard hebt
Digitaal zegels delen met anderen

Je spaarkaart altijd bij de hand
Nooit meer zegels vergeten

Actieprijs 7.99

Pizzasteen
Tover je BBQ om 
in een houtoven.

Zonder spaarkaart Zonder spaarkaart Zonder spaarkaart
Adviesprijs /29.95
OP=OP

Spaar makkelijk met de
Mijn Albert Heijn app.
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5.99+  volle  
spaarkaart

Santoku mes
De alleskunner uit de 
Aziatische keuken.

Adviesprijs /54.95
5.99+  volle  

spaarkaart

Broodmes
Snijdt ieder brood zo makkelijk 
als een zacht wit bolletje.

Adviesprijs /44.95

19.99+  volle  
spaarkaart

BBQ-toolset incl. hoes 
Hiermee ben je de  
chef van de grill.

Adviesprijs /69.95

Sparen kan van maandag 7 maart 2022 t/m zondag 19 juni 2022. 
Inleveren van volle spaarkaarten is mogelijk t/m zondag 26 juni 2022.

Haal de Italiaanse stijl en kwaliteit van Boretti in huis
Al vanaf 3.99 euro + volle spaarkaart 
Duurzaam roestvrij staal van hoge kwaliteit
Extra grip door ergonomisch handvat en veiligheidsbolster
Voor elke taak het juiste mes: Spaar ze allemaal! 

3.99+  volle  
spaarkaart3.99+  volle  

spaarkaart

Schilmes
Groente en fruit hebben 
zó hun jasje uit. 

Adviesprijs /24.95

Universeel mes
De compacte uitblinker 
in je keuken.

Adviesprijs /24.95

14.99+  volle  
spaarkaart

Messenblok gemaakt  
van acaciahout
Omdat deze messen 
een podium verdienen.

Adviesprijs /64.95
9.99+  volle  

spaarkaart

Snij- en serveerplank  
gemaakt van acaciahout
Lust voor het oog en  
lief voor je messen.

Adviesprijs /34.95

Lekker koken begint  
met lekkere messen. 

Je nieuwe collectie is 
zo bij elkaar gespaard. 

Alleen vanaf 18 jaar 
kun je messen kopen. 

Wij controleren je 
legitimatie bij de kassa. 

5.99+  volle  
spaarkaart

Koksmes
Van grof en groot 
naar klein en fijn.

Adviesprijs /54.95
5.99+  volle  

spaarkaart

Vleesmes
Fileren, trancheren…
deze gaat je alles leren.

Adviesprijs /44.95
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