
Voorwaarden – Beter eten promo van Albert Heijn ter promotie van het beter eten programma 

van Albert Heijn 

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Beter Eten promo (verder te noemen: de “Actie") 

van, Albert Heijn B.V. (onderdeel van Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (verder te noemen: "de 

Organisator"). Organisator is gevestigd op de Provincialeweg 11 (1506 MA) te Zaandam. 

2. De Actie loopt van 22 april 2021 tot en met 1 september 2021 (de “Actieperiode”). 

3. De Organisator en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze 

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

actievoorwaarden. 

4. Deelnemer aan de Actie is een ieder die binnen de Actieperiode het formulier op de 

winactiepagina www.ah.nl/beteretenidee invult en opstuurt aan Organisator, met daarin zijn 

reactie op de vraag: wat is jouw beter eten idee voor Albert Heijn?  

5. Minderjarigen tot achttien (18) hebben voor deelname aan deze Actie de uitdrukkelijke 

toestemming van hun ouder/verzorger/voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger nodig en 

kunnen deze toestemming, op verzoek van de Organisator overleggen. 

6. Personen zonder geldige woon- of verblijfplaats in Nederland zijn uitgesloten van deelname. 

7. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt de Organisator de door de deelnemer 

opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) om de deelname aan de Actie te registreren 

en/of te bevestigen, om te bepalen of wordt voldaan aan de actievoorwaarden en om contact 

op te nemen om te bespreken of en hoe er wat met het ingezonden idee wordt gedaan. De 

Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. De Organisator bewaart de 

Gegevens na afloop van de Actie om contact te kunnen leggen met de deelnemer en vragen 

over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van 1 

maand na de afloop van de actie bewaard en daarna worden zij verwijderd. 

8. De Organisator zal de inzendingen in behandeling nemen en besluiten of zij een ingezonden 

idee wel of niet verder wil uitwerken. Als de Organisator een ingezonden idee verder wilt 

uitwerken, dan kan de Organisator contact opnemen met de deelnemer om een en ander te 

bespreken. 

9. De Organisator vrijwaart Facebook, Linkedin en Youtube tegen alle kosten en schade die 

deelnemers op hen verhalen met betrekking tot hun deelname aan deze Actie. 

10. Alle intellectuele eigendomsrechten op de actiewebsite, het Beter-Eten programma en de 

inhoud daarvan, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, 

komen toe aan de Organisator. 

11. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail 

sturen naar KS.kennismanagement@ah.nl o.v.v “Beste Beter eten idee”. 

Aldus opgemaakt te Zaandam, 20 april 2021 

http://www.ah.nl/beteretenidee
mailto:KS.kennismanagement@ah.nl

