
Actievoorwaarden “Albert Heijn ballenjongens en -meisjes”  

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Albert Heijn Ballenjongens en -meisjes” 

(“Actie”), welke wordt georganiseerd door Albert Heijn, gevestigd te Zaandam aan de Provincialeweg 11, 

hierna te noemen: “Albert Heijn” en de KNVB.  

Artikel 1 Algemeen  

1. Albert Heijn ballenjongens en -meisjes is een initiatief van Albert Heijn in samenwerking met de 

KNVB.  

2. Albert Heijn 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 actiepagina worden geplaatst, voorzien van een datum. 

3. Albert Heijn 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. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt 

Albert Heijn zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname. 

5. Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen, dat wil zeggen: 

ouders/voogd van jongeren tussen de 12 en 16 jaar.  

6. Ouders/voogd van jongeren tussen de 12 en 16 jaar kunnen hun kinderen tijdens de actieperiode 

inschrijven als Albert Heijn Ballenjongens en -meisjes via de actiepagina. 

7. Medewerkers van Albert Heijn die betrokken zijn bij deze Actie en door Albert Heijn ingeschakelde 

derde(n) zijn uitgesloten van deelname.  

8. Er wordt slechts één prijs per winnaar toegekend.  

9. Deelname aan de Actie is gratis. 

Artikel 2 Hoe en wanneer kan je meedoen?  

1. Deze Actie loopt van 16 februari 2023 tot en met zondag 26 februari 2023.  

2. Er worden 14 jongeren uitgekozen als Albert Heijn ballenjongens en -meisjes bij de wedstrijd 

Nederland – Gibraltar. 

3. Op zondag 12 maart 2023 wordt een selectiedag georganiseerd op de KNVB Campus in Zeist.  

4. De Albert Heijn ballenjongens en -meisjes worden geacht aanwezig te zijn bij de wedstrijd van Oranje 

tegen Gibraltar op 27 maart 2023 in Stadion Feijenoord te Rotterdam (aftrap 20.45 uur).  

Artikel 3 Prijzen  

1. In totaal zijn er veertien (14) prijzen te winnen, namelijk veertien (14) keer toegang tot de wedstrijd 

van Oranje tegen Gibraltar op 27 maart 2023 in Stadion Feijenoord te Rotterdam (aftrap 20.45 uur) 

als Albert Heijn ballenjongen of -meisje, ter waarde van +/- € 200,-. De waarde van het totale 

prijzenpakket bedraagt dan ook +/- € 2.800,-.  

2. De winnaars mogen maximaal drie (3) personen meenemen naar de wedstrijd op 27 maart 2023.  

3. Als uw kind geselecteerd wordt als Albert Heijn ballenjongen of -meisje ontvangt u als ouder/voogd 

een e-mail met verdere toelichting over de wedstrijddag en het programma.  

4. Indien wij u niet kunnen bereiken per e-mail zullen we telefonisch contact met u opnemen.  



5. Albert Heijn selecteert uitsluitend Albert Heijn ballenjongens en -meisjes in de leeftijd 12 t/m 16 jaar. 

De leeftijd van winnaars wordt gecontroleerd.  

6. Alleen deelnemers die op correcte wijze in de actieperiode conform de actievoorwaarden aan de 

Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op de prijs.  

7. Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. 

8. Albert Heijn zal op 27 februari 2023 kenbaar maken of uw kind geselecteerd is voor de selectiedag. 

Indien uw kind geselecteerd is en onverhoopt verhinderd is op 12 maart 2023 vervalt de prijs en 

behoudt Albert Heijn zich het recht voor een andere deelnemer als winnaar aan te wijzen op de 

wijze zoals omschreven in artikel 4. Het is niet mogelijk een vervanger te sturen als je verhinderd 

bent. In dat geval zal een andere deelnemer worden uitgenodigd als Albert Heijn ballenjongen of -

meisje.  

9. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door Albert Heijn. 

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars  

1. De winnaars van de Actie komen door middel van een onafhankelijke willekeurige loting tot stand. 

2. De winnaars worden op 27 februari 2023 bekendgemaakt.  

3. Met de winnaars van de Actie zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking 

van de prijs.  

4. Over de totstandkoming van de uitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

Artikel 5 Persoonsgegevens 

1. Om mee te kunnen doen aan de Actie dient u zich aan te melden via het aanmeldformulier op de 

actiepagina.  

2. In het kader van de Actie dient u de volgende persoonsgegevens te verstrekken aan Albert Heijn: 

voornaam, achternaam en leeftijd van uw kind en uw eigen e-mailadres en telefoonnummer.  

3. Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerkt Albert Heijn de door de deelnemer opgegeven 

persoonsgegevens 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. Albert 

Heijn verstrekt de gegevens van de winnaars van de Actie aan de KNVB zodat de KNVB de prijzen aan 

de winnaars kan toesturen. Albert Heijn en de KNVB bewaren 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 1 maand na de Actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.  

4. U garandeert dat alle door u verstrekte persoonsgegevens correct, up-to-date en volledig zijn.  

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring  

1. U erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is. Albert Heijn en de door haar 

ingeschakelde 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.  



2. Albert Heijn 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 

actie, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs. 

3. Albert Heijn kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of 

softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging 

opleveren of verloren gaan.  

4. Albert Heijn is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar te 

verstrekken prijzen. Albert Heijn verleent geen garanties op de door haar te verstrekken prijzen. 

Artikel 7 Auteursrechten en medewerking  

1. Aan de winnaars van de prijs zal op de wedstrijddag van 27 maart 2023 toestemming worden 

gevraagd middels een quitclaim om beeldmateriaal te maken en te gebruiken voor commercieel 

gebruik en/of publicitaire doeleinden en/of welke uitingen dan ook die verband houden met de 

Actie. Daarbij zal zowel de toestemming van de ouder als het kind worden gevraagd. Het geven van 

toestemming is geenszins verplicht.  

Artikel 8 Slotbepalingen  

1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de actiepagina en de inhoud daarvan, waaronder alle 

teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Albert Heijn. Niets uit 

of met betrekking tot de Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande 

uitdrukkelijke toestemming van Albert Heijn.  

2. Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie, kunt u contact opnemen 

met de klantenservice. 

3. Op deze actie is Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van 

toepassing. Albert Heijn heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode 

opgesteld. Geschillen zullen aan de daartoe bevoegde rechter worden voorgelegd.  

 


