
 

 

Algemene actievoorwaarden Efteling-spaaractie 2023 
 
 

I. Algemeen 

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Efteling-spaaractie (verder te noemen: de “Actie”) van 

Efteling B.V. en Albert Heijn B.V. (verder te noemen: “de Organisatoren”) in Nederland en België. 

Efteling is gevestigd aan de Europalaan 1 te Kaatsheuvel. Albert Heijn is gevestigd aan de 

Provincialeweg 11 te Zaandam. 

2. Albert Heijn en Efteling zijn gedeponeerde merknamen. 

3. De Actie loopt van 13 februari 2023 tot en met 5 maart 2023 (“de Actieperiode”). In de Actieperiode 

ontvangt de klant één (1) AH Efteling-zegel bij iedere € 5,- aan boodschappen per transactie bij alle 

Albert Heijn winkels in Nederland en België en online op ah.nl en ah.be. 

4. Albert Heijn To Go winkels zijn uitgesloten van deelname.  

5. De Organisatoren behouden zich het recht voor te allen tijde, zonder opgaaf van reden de Actie stop 

te zetten of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de 

actievoorwaarden zal op de actiepagina van Albert Heijn worden geplaatst, voorzien van een datum. 

6. De Organisatoren en de deelnemers aan de Actie zijn gebonden aan de inhoud en de bepalingen 

van deze actievoorwaarden. Door deel te nemen aan de Actie, gaat deelnemer akkoord met deze 

actievoorwaarden. 

 

II. Sparen 

 

7. Van 13 februari 2023 tot en met 5 maart 2023 ontvangt de klant één (1) AH Efteling-zegel bij iedere 

€ 5,- aan boodschappen per transactie bij alle Albert Heijn winkels in Nederland en België en online 

op ah.nl en ah.be. 

8. Deelnemers kunnen zowel via een fysieke spaarkaart als digitaal in de Albert Heijn app sparen voor 

de AH Efteling-zegels. Indien de deelnemer digitaal spaart voor de AH Efteling-zegels, zijn naast 

deze voorwaarden de voorwaarden digitaal sparen (te vinden op de Efteling actiepagina: 

www.ah.nl/efteling) aanvullend van toepassing. 

9. Bij vier (4) AH Efteling-zegels heeft de deelnemer een volle AH Efteling-spaarkaart. 

10. Op ah.nl en ah.be wordt het aantal spaarzegels berekend over het netto bonbedrag, na verrekening 

van de Bonuskorting.  

11. 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.  

12. De berekening van het aantal AH Efteling-zegels over de online aankoop via ah.nl en ah.be 

geschiedt op identieke wijze als in alle Albert Heijn winkels.  

 

III. Inleveren 

 

13. Volle AH Efteling-spaarkaarten kunnen van 13 februari 2023 tot en met 11 juni 2023 worden 

verzilverd voor korting op Efteling-tickets,.  

14. Fysieke volle AH Efteling-spaarkaarten kunnen uitsluitend aan de kassa van een fysieke Albert Heijn 

winkel verzilverd worden. Het is niet mogelijk volle AH Efteling-spaarkaarten te verzilveren bij de 

kassa van de Efteling, AH To Go winkels en/of bij bestellingen via ah.nl of reserveringen via ah.be 

(voor zowel thuisbezorging als ophalen bij een Albert Heijn Pick Up Point).  

15. Digitale spaarkaarten in de AH app kunnen zowel in een fysieke Albert Heijn winkel als via 

deals.ah.nl verzilverd worden. Let op: in België kan niet digitaal verzilverd worden. Deelnemers in 

België kunnen uitsluitend hun fysieke en digitale spaarkaart in een fysieke Albert Heijn winkel 

verzilveren. 

16. Per Efteling-ticket kan maximaal één (1) volle AH Efteling-spaarkaart ingeleverd worden.   

17. Per volle AH Efteling-spaarkaart kan €12.50 korting op één (1) Efteling-ticket ter waarde van €48,- 

(flexibel) worden verkregen óf €12.50 korting op één (1) Efteling-ticket ter waarde van €42,- 



 

 

(laagseizoen). Per Efteling-ticket kan maximaal één (1) volle AH Efteling-spaarkaart ingeleverd 

worden. 

18. In de exclusieve samenwerking tussen Albert Heijn en Efteling bieden we twee (2) verschillende 

tickets aan: flexibel en laagseizoen. Efteling biedt zelf vier (4) verschillende tickets aan. Op de 

actietickets die Albert Heijn aanbiedt, ontvangt de deelnemer de allerhoogste korting van €12.50. 

Indien de deelnemer kiest voor het ticket van €48,- (flexibel) met een korting van €12.50, kiest de 

deelnemer voor flexibiliteit en hoeft de deelnemer niet na te denken op welke dag hij/zij de Efteling 

wil bezoeken: dit ticket is de gehele actieperiode geldig.  

19. Indien de deelnemer kiest voor het ticket van €42,- (laagseizoen), ontvangt deelnemer eveneens de 

allerhoogste korting van €12.50. Dit ticket geldt voor het laagseizoen (kijk op de kalender wanneer 

dit ticket geldig is).  

20. De bij Albert Heijn aangekochte flexibele Efteling-tickets zijn geldig op één (1) dag in de periode van 

13 februari 2023 tot en met 12 november 2023. 

21. De bij Albert Heijn aangekochte laagseizoen Efteling-tickets zijn geldig op één (1) dag in de periode 

van 13 februari 2023 t/m 31 maart 2023, 3 april 2023 t/m 21 april 2023 m.u.v. zaterdag en zondag, 8 

mei 2023 t/m 17 mei 2023 m.u.v. zaterdag en zondag, 22 mei 2023 t/m 26 mei 2023, 30 mei 2023 

t/m 29 juni 2023 m.u.v. zaterdag en zondag, 4 september 2023 t/m 13 oktober 2023 m.u.v. zaterdag 

en zondag en 6 november 2023 t/m 12 november 2023. 

22. Kinderen t/m 3 jaar hebben gratis toegang tot de Efteling.  

23. Volle AH Efteling-spaarkaarten kunnen niet in combinatie met Air Miles worden verzilverd. 

24. Deze actie is niet geldig in combinatie met andere kortingsacties op Efteling-tickets.  

25. Losse AH Efteling-zegels en AH Efteling-spaarkaarten met minder dan vier (4) AH Efteling-zegels 

zijn niet inwisselbaar.  

26. Volle AH Efteling-spaarkaarten kunnen niet worden ingewisseld tegen contant geld of een andere 

waarde compensatie. 

27. Er is geen restitutie mogelijk op reeds aangeschafte Efteling-tickets.  

28. Albert Heijn behoudt zich het recht voor AH Efteling-spaarkaarten die niet aan de voorwaarden 

voldoen of die haar frauduleus voorkomen te weigeren.  

29. Let op: naast het actieticket heeft de deelnemer ook een reservering voor de bezoekdag nodig. 

Enkel met een geldige reservering voor de bezoekdag én een geldig AH Efteling-ticket kan de 

deelnemer het park betreden. Kijk op efteling.com voor meer informatie en de actuele 

coronamaatregelen in de Efteling. *I.v.m. corona kunnen de spaar- en verzilverperiode wijzigen. Kijk 

op ah.nl/efteling voor de meest actuele informatie. 

 

IV. Overig 

30. Alle intellectuele eigendomsrechten op de spaarkaart, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, 

software en overige informatie, komen toe aan de Organisatoren.  

31. De Organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor druk- en/of zetfouten op de spaarkaart of 

spaarzegels.  

32. De Organisatoren zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of 

reiskosten die deelnemers eventueel moeten doen of maken in verband met de Actie. 

33. Voor digitale spaarders gelden aanvullend de voorwaarden voor digitaal sparen, te vinden via de 

Efteling actiepagina ah.nl/efteling. 

34. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, kan contact worden 

opgenomen met de klantenservice via ah.nl/klantenservice of ah.be/klantenservice. 

35. Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd 

aan de daartoe bevoegde rechter. 
 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 7 februari 2023 
 
 
 
 
 
 



 

 

Aanvullende actievoorwaarden tot € 12,50 korting op eten en drinken Efteling bij digitaal 
sparen (Nederland) 
 

• Deze aanvullende actievoorwaarden zijn naast bovenstaande actievoorwaarden van 

toepassing op het sparen voor maximaal €12,50 korting op eten en drinken in de Efteling. 

• Uitsluitend digitale spaarders kunnen maximaal één (1) volle AH Efteling-spaarkaart 

verzilveren voor €12,50 extra Efteling-tegoed bij aanschaf van €100,- Efteling-tegoed via 

deals.ah.nl in de Actieperiode. Dit betekent dat de digitale spaarder €100,- betaalt en een 

tegoed van €112,50 ontvangt.  

• Het Efteling tegoed is geldig tot en met 18 juni 2025.  

• België is uitgesloten van deze aanvullende kortingsactie. 

• Dit is een digitale actie. Fysieke spaarkaarten zijn uitgesloten van deze actie. 

• Efteling-tegoed is inzetbaar bij de kassa’s in de Efteling voor eten, drinken en merchandise. 

Het Efteling-tegoed is niet inzetbaar voor de aankoop van tickets, cadeaukaarten en/of 

verblijfsarrangementen. 

 
Aanvullende actievoorwaarden tot € 87,50 korting op overnachtingen Vakantiepark Efteling 
Bosrijk bij digitaal sparen (Nederland) 
 

• Deze aanvullende actievoorwaarden zijn naast bovenstaande actievoorwaarden van 

toepassing op het sparen voor maximaal €87,50 korting op overnachtingen in het Efteling 

Bosrijk en Efteling Loonsche Land.  

• Uitsluitend digitale spaarders kunnen tot maximaal zeven (7) volle AH Efteling-spaarkaarten 

verzilveren voor maximaal €87,50 korting op overnachtingen in Efteling Bosrijk en Efteling 

Loonsche Land via deals.ah.nl in de Actieperiode. Per accomodatietype, verblijfsduur en 

aantal personen kan een verschillend aantal volle Efteling-spaarkaarten worden ingeleverd. 

De korting per type reservering is verschillend tot een maximale korting van €87,50 (bij 

inlevering van 7 volle spaarkaarten). 

• België is uitgesloten van deze aanvullende kortingsactie. 

• Dit is een digitale actie. Fysieke spaarkaarten zijn uitgesloten van deze actie.  

• Boeken is op basis van beschikbaarheid, waarbij geldt: op = op. 

• Verblijfsduur van 2 of 3 nachten. Aankomsten o.b.v. beschikbaarheid m.u.v. vakanties en 

feestdagen. 

• De prijzen zijn exclusief entree, ontbijt, reserveringskosten per boeking en toeristenbelasting. 

 
 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 7 februari 2023 

 


