Actievoorwaarden bol.com cadeaukaart
actie – Procter & Gamble bij Albert Heijn
Van 21 september tot en met 27 september 2020 ontvang je bij aankoop van 3
geselecteerde producten van Ariel, Swiffer, Antikal, Lenor, Dreft Handwas, Dreft Vaatwas,
Ambi Pur, Oral-B, Gillette, Pampers Pure Luiers en Billendoekjes, Always Discreet (m.u.v.
Gillette navulmesjes, Oral-B elektrisch poetsen,Ambi Pur toiletblokken, Pampers Baby Dry en
Pampers Premium Protection) bij Albert Heijn een bol.com cadeaukaart t.w.v. 5,00 euro. Op
deze actie zijn de volgende actievoorwaarden van toepassing.
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Deze bol.com cadeaukaart-actie met aankoopverplichting wordt georganiseerd
door Procter&Gamble gevestigd te Rotterdam (hierna: “P&G”). De actie dient ter
promotie van geselecteerde producten van Procter & Gamble.
Deze actie loopt van 21 september 2020 00:00 uur tot en met 27 september 2020
23:59 uur. Je kunt je kassabon uploaden t/m 18 oktober 2020 23:59 uur.
Door deelname aan deze actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn
van deze actievoorwaarden en verklaart deelnemer zich akkoord met deze
actievoorwaarden.
Om een bol.com cadeaukaart t.w.v. 5,00 euro te ontvangen dien je, gedurende de
actieperiode (21 september 2020 00:00 uur tot en met 27 september 2020 23:59 uur),
3 geselecteerde actieproducten aan te schaffen bij Albert Heijn of via ah.nl en je
kassabon te uploaden voor 18 oktober 2020 23:59 uur op de website www.ahactie.nl. Je ontvangt jouw bol.com cadeaukaart uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat
je de aanvraag hebt ingediend via www.ah-actie.nl en je voldoet aan de
voorwaarden.
Je kassabon moet goed leesbaar zijn; je aangekochte producten, de Bonus
vermelding, de datum en de volledige transactiegegevens dienen goed zichtbaar te
zijn. Het systeem leest deze gegevens uit en zonder deze gegevens of wanneer deze
gegevens niet leesbaar zijn kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden.
Je ontvangt je cadeaukaart per e-mail.
Alle producten van de merken Ariel, Swiffer, Antikal, Lenor, Dreft Handwas, Ambi Pur,
Oral-B, Gillette, Pampers PureAlways Discreet doen mee aan deze actie met
uitzondering van Gillette navulmesjes, Oral-B elektrisch poetsen en Ambi Pur
toiletblokken. De deelnemende producten zijn in de Bonus: je schaft er 3 aan en krijgt
er 1 gratis. Dit staat ook duidelijk vermeld op je kassabon.
De bol.com cadeaukaart is 3 jaar geldig.
De cadeaukaart is alleen voor persoonlijk gebruik.
Op de cadeaukaart zijn de bol.com cadeaubonvoorwaarden van toepassing.
De cadeaukaart of de restwaarde is niet inwisselbaar voor geld.
Je kunt de cadeaukaart gebruiken op het gehele bol.com assortiment.
De persoonsgegevens die worden gevraagd om je aanvraag te kunnen verwerken
worden binnen 3 maanden na afloop van de actie verwijderd of geanonimiseerd. Je
persoonsgegevens worden niet doorverkocht of gebruikt voor andere doeleinden
dan voor de verwerking van jouw aanvraag. Door deel te nemen aan deze actie ga
je hiermee akkoord.
Procter & Gamble is niet aansprakelijk voor een voortijdige uitverkoop van de
actieproducten.
Procter & Gamble kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving,
deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel
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zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de
deelnemer leidt.
In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden
genomen door Procter & Gamble.
Deze actie is geen kansspel in de zin van de Wet op de Kansspelen.
Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
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Ga naar www.ah-actie.nl
Klik op de button “Upload hier je kassabon”
Vul de gevraagde persoonsgegevens in
Upload je kassabon. Heb je een online bestelling gedaan? Dan upload je een kopie
van de kassabon die je van de bezorger hebt gekregen. Je aankoop heeft
plaatsgevonden tussen 21 september 2020 00:00 uur en 27 september 2020 23:59 uur
Verstuur je aanvraag voor 18 oktober 2020 23:59 uur

Inwisselen van jouw cadeaukaart
•

Voeg je cadeaukaart toe in je bol.com account

Overig
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Als je vragen hebt over deze actie of over je deelname dan kun je contact opnemen
via info@ffo.nl of via telefoonnummer 033-2542120 (normale gesprekskosten).
Op uiterlijk 30 november 2020 worden de gegevens van alle deelnemers
geanonimiseerd, heb je nog vragen die betrekking hebben op deze actie of jouw
deelname? Stel deze dan voor 30 november 2020, na deze datum kunnen we je
helaas niet meer helpen en vervalt je recht op een cadeaukaart.
Door deelname aan deze actie verklaar je je akkoord met de actievoorwaarden.

