
 Actievoorwaarden: Zomer winactie van Albert Heijn waarbij kans wordt gemaakt op het 

winnen van een zomerfeestdoos  

 

I. Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de actie maak kans op een Zomerfeestdoos (verder 

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

Heijn B.V. is gevestigd op Provincialeweg 11 te Zaandam.  

2. Albert Heijn is een gedeponeerde merknaam. 

3. De Actie heeft als doel de Zomercampagne van Organisator onder de aandacht brengen door 

middel van het weggeven van zomerfeestdozen waarmee Zomerfeestjes kunnen worden 

gehouden. 

4. De winactie loopt van maandag 12 juli   tot en met zondag 25 juli  (de “Actieperiode”).  

5. De Organisator behoudt 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 website van Organisator worden geplaatst, voorzien van een 

datum. 

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

actievoorwaarden. 

7. Deelname aan de Actie houdt in dat Deelnemer akkoord gaat met deze actievoorwaarden. 

II. Deelname 

8. Deelnemer aan de Actie is een ieder die de inschrijfkaart invult conform de instructies die 

daarop zijn opgenomen en deponeert in de daarvoor bestemde postbus in een Albert Heijn 

filiaal.  Deze postbussen staan uitsluitend in Albert Heijn winkels in Nederland. Deze winkels 

kunnen zowel in eigendom zijn van Organisator of worden gerund door (eigendom zijn van) 

een onafhankelijke derde die als franchisenemer een Albert Heijn winkel exploiteert op basis 

van een licentie (franchiseovereenkomst) met een aan Organisator gelieerde vennootschap. 

Albert Heijn to go winkels doen niet mee aan deze winactie. 

9. Deelname aan de Actie is gratis en staat open voor eenieder, uitgezonderd voor 

medewerkers van de Organisator, alsmede eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect 

in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.  

10. Om mee te doen aan deze winactie moet de persoon een minimale leeftijd hebben van 

achttien (18) jaar of toestemming hebben voor deelname aan de Winactie van een 

ouder/verzorger/voogd of andere wettelijke vertegenwoordiger indien de persoon jonger is 

dan achttien (18) jaar. 

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

12. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding 

meedoen voor rekening van andere deelnemers.  

13. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als een misbruik worden 

beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden 

deelnames.  

14. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie 

behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelnamen 

III. Uitkering prijs 



15. Per Albert Heijn filiaal of Albert Heijn franchisewinkel zal één winnaar bepaald worden. De 

winnaar wint een feestpakket met verschillende producten om er thuis een feestje van te 

maken t.w.v. 50 euro.  Er zijn derhalve in totaal 1000 feestpakketten te winnen. De waarde 

van het totale prijzenpakket is dan ook € 50.000,-. De feestdoos wordt door de winkel zelf 

samengesteld met producten.   

16. De winnaars worden in de week van 26 juli t/m 1 augustus 2021 bekend gemaakt. Een 

deskundige jury kiest de meest originele, grappigste, leukste of meest ontroerende 

inzendingen als de winnaars. 

17. De winnaar krijgt bericht van een medewerker van de winkel waar de deelnemer zijn of haar 

inzending heeft ingeleverd en kan de feestdoos vervolgens zelf ophalen in de winkel.   

18. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien lijkt dat de winnaar 

niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht om een 

andere winnaar te bepalen op de wijze zoals omschreven in punt 18, zonder daartoe 

verplicht te zijn. 

19. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de 

Organisator. 

20. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarde. Bij weigering 

van de prijs vervalt deze aan de Organisator. 

21. De Oganisator behoudt zich het recht voor om een alternatieve prijs uit te keren indien de 

hierboven genoemde prijs om welke reden dan ook niet (meer) beschikbaar is en/of niet kan 

worden uitgekeerd.  

IV. Persoonsgegevens 

22. Wanneer een deelnemer de Actie heeft gewonnen verwerkt de Organisator of de 

onafhankelijke derde die franchisenemer is van een aan Organisator gelieerde vennootschap 

(afhankelijk van de winkel waarin de deelnemer zijn of haar inschrijfformulier deponeert) 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 de eventueel toegekende prijzen aan de deelnemer toe te sturen. 

De Gegevens zullen niet worden verkocht of verstrekt aan derden. 

23. De winnende deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met 

betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het 

gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.  

24. De Organisator of de onafhankelijke franchisenemer bewaart de Gegevens na afloop van de 

Actie om prijzen te kunnen uitdelen en vragen over de Actie te kunnen beantwoorden. De 

Gegevens worden gedurende een periode van één (1) maand na de actie bewaard en daarna 

worden zij verwijderd. 

25. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Actie in toe dat in geval van 

winst hun voornaam, naam en/of stad worden gepubliceerd om de winnaar aan te kondigen, 

zonder dat Organisator terzake enige vergoeding verschuldigd is. 

26. De deelnemers stemmen er door middel van deelname aan deze Actie specifiek in met het 

gebruik van de inhoud van hun deelname voor marketing doeleinden en geven aan de 

Organisator daartoe alle rechten voor, zonder dat de Organisator daarvoor enige vergoeding 

verschuldigd is. 

27. Indien de winnaars op verzoek van Organisator meewerken aan andere vormen van 

publiciteit zal rekening worden gehouden met de redelijke wensen van de winnaars. De 

winnaars zijn echter niet gerechtigd tot enige vergoeding. Alle eventuele 

(publicatie)materialen zullen het volledig eigendom zijn en blijven van de Organisator 



V. Gedragsregels 

28. Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.  

29. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken. 

30. Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, 

onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in 

strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten.  

31. Deelnemers mogen o.a. de Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en 

het Merk, op geen enkele wijze schaden. Bovenstaande gedragsregels betreffen de deelname 

aan deze Actie maar ook, in geval van winst, de deelname aan, of het gebruik van, de prijs.  

32. Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van 

derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met 

de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele 

eigendom). 

VI. Aansprakelijkheid 

33. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of 

reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname 

aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs. 

34. De Organisator en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk 

voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade 

of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de 

uitgekeerde prijzen. 

35. Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiele fout hebben 

geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de 

Organisator. 

36. De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar 

te verstrekken prijzen. De Organisator verleent geen garanties op de door haar te 

verstrekken prijzen. 

37. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar 

ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie, inclusief de Prijs, voor zover 

wettelijk mogelijk, volledig uit. 

VII. Slotbepalingen 

38. Aan deze Actie of de uitslag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.  

39. Indien een of meerdere bepalingen in deze Actievoorwaarden op enig moment geheel of 

gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze 

Actievoorwaarden en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing. 

40. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd 

zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator. 

41. De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met 

de concrete omstandigheden, om de Actievoorwaarden te wijzigen en/of de Actie te 

onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder 

hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de 

verantwoordelijkheid om deze Actievoorwaarden op regelmatige basis te controleren. 

42. Voor alle vragen, klachten en/of opmerking met betrekking tot deze Actie, kunt u 

whatsappen naar +31683542625. 



43. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele 

kansspelen 2014 van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overstemming met 

de Gedragscode opgesteld. Alleen de rechtbanken te Amsterdam zijn bevoegd voor 

eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van deze Actievoorwaarden en/of 

Actie.  

Aldus opgemaakt te Zaandam, 5 juli 2021 


