10 juni 2017:
Den Bosch
Stadion De Vliert

Volle spaarkaart?

Koop uw kaarten op speeltlive.nl en gebruik daarbij kortingscode AH17073
U heeft t/m zondag 7 mei om uw spaarkaart vol te maken.

1

2
6

11

3
7

12

4
8

13

5
9

14

I00%NL
10

15
ce

r t z e ge l

Co

n

Goed om te weten: Koop uw kaartjes zo snel mogelijk, het concert kan uitverkocht
raken. Kaarten kopen kan alleen op speeltlive.nl. Veel plezier!
VOORWAARDEN

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘AH Concertactie’ (verder te noemen: de “Actie”). De Actie wordt georganiseerd door Albert Heijn B.V.
(“AH”), We Do Retail B.V. (“WDR”) en Creative Event Company B.V. (“CEC”). I. Sparen AH is verantwoordelijk voor de uitgifte van de Concertzegels. Vanaf
18 april t/m 7 mei 2017 ontvangt u 1 Concertzegel bij iedere 10 euro aan boodschappen per transactie bij deelnemende Albert Heijn winkels. AH
online en AH to go winkels en AH België zijn uitgesloten van deelname aan de Actie. Bij 15 originele Concertzegels heeft u een volle spaarkaart. Van
de Actie zijn uitgezonderd: sterke drank, tabak, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, toegangstickets,
loten, beltegoed, statiegeld en emballage. Over het aankoopbedrag van deze producten worden geen Concertzegels uitgereikt. Klanten die gebruik
maken van de zelfscan gaan met de kassabon naar de medewerker op het zelfscanplein om daar de Concertzegels in ontvangst te nemen.
II. Verzilveren CEC en WDR zijn verantwoordelijk voor het faciliteren van reserveringen voor de stadionconcerten en het verzilveren van de zegels. Per
volle spaarkaart ontvangt u het 2e kaartje gratis bij één stadionconcert naar keuze, zolang de voorraad strekt. Om het 2e kaartje gratis te ontvangen
dient u de promotiecode die op de spaarkaart staat in te vullen bij het online aankopen van uw kaart(en) op www.speeltlive.nl. U ontvangt na betaling
uw kaarten per e-mail. Deze dient u uit te printen. Lever de volle spaarkaart(en) én uw geprinte kaartje(s) in bij de kassa van het door u gekozen
stadionconcert. Volle spaarkaarten kunnen vanaf 18 april 2017 worden verzilverd bij de aangeboden stadionconcerten zolang de voorraad strekt. U
kunt de spaarkaarten enkel verzilveren bij de stadionconcerten in Nederland die aangeboden worden op www.speeltlive.nl. De spaarkaart is niet
geldig i.c.m. eventuele andere acties, aanbiedingen of cadeaukaarten. U kunt op alle aangeboden dagen gebruik maken van de Actie, afhankelijk van
de beschikbaarheid van de stadionconcerten, zoals deze zijn weergegeven op www.speeltlive.nl. Kaarten zijn gedurende de hele actie beschikbaar
zolang de voorraad strekt. Hiervoor geldt OP=OP. Alleen originele Concertzegels en spaarkaarten zijn inwisselbaar. De deelnemende stadions en de
organisatie behouden zich het recht voor Concertzegels en spaarkaarten die niet aan de voorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen te
weigeren. Volle spaarkaarten kunnen niet in combinatie met Air Miles worden verzilverd. Losse Concertzegels en spaarkaarten met minder dan 15
Concertzegels zijn niet inwisselbaar. Volle spaarkaarten kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of een andere waarde compensatie.
III. Slotbepalingen AH, WDR en CEC en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als
gevolg van de Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van het bezoek aan de deelnemende
stadionconcerten. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het sparen van de zegels kunt u terecht op ah.nl/klantenservice. Voor
vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het reserveren van de stadionconcerten of het verzilveren van de zegels kunt u een e-mail
sturen naar klantenservice@speeltlive.nl. Voor dringende vragen met betrekking tot de concerten kunt u bellen naar 088-5009707. Dit nummer is
bereikbaar op maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op concertdagen van 9.00 tot 21.00 uur. Kijk op www.ah.nl/speeltlive en
www.speeltlive.nl voor meer informatie en de overige actievoorwaarden. ∙ Op de Actie zijn naast deze actievoorwaarden ook de Algemene voorwaarden
van CEC van toepassing zoals vermeld op www.speeltlive.nl. AH, CEC en WDR behouden zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te
wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.

Spaar voor een
gratis 2e kaartje voor
100% NL SPEELT LIVE.
Kijk voor de deelnemende Albert Heijn winkels
en meer informatie op ah.nl/speeltlive
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Spaar voor een gratis 2e kaartje
voor 100% NL SPEELT LIVE.
100% NL SPEELT LIVE stadiontour.
Dit jaar biedt 100% NL voor het eerst een muzikale stadiontour in 4 steden aan.
U kunt rekenen op een avondvullend programma met een elftal van bekende
artiesten van eigen bodem, begeleid door een geweldige liveband.
Geniet voordelig van een swingende avond uit.
Albert Heijn biedt u de kans om deze stadionconcerten heel voordelig mee te maken.
Een volle spaarkaart geeft recht op een gratis 2e kaartje (zolang de voorraad strekt).
Zo geniet u gezellig samen van de artiesten die allen bekend staan om hun fantastische
optredens.
Wilt u meerdere mensen meenemen of in verschillende steden van een concert genieten?
Dat kan. U kunt zoveel spaarkaarten sparen als u wilt en een volle spaarkaart kan voor elk
stadionconcert worden gebruikt.
Bij elke 10 euro krijgt u 1 Concertzegel.
Sparen kan van dinsdag 18 april tot en met zondag 7 mei 2017 bij de deelnemende winkels.
Bij 15 zegels is uw spaarkaart vol.
U koopt uw kaartjes op www.speeltlive.nl en gebruikt daarvoor kortingscode AH17073
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Hoe werkt het?
Bij de ingang van het stadion worden uw kaarten gescand én voor elke twee kaarten levert
u één volle spaarkaart in.
Let op:
Zonder het inleveren van de volle spaarkaart(en) krijgt u geen toegang tot het stadion.
Bij deze spaaractie geldt: op=op.
U kunt uw kaarten kopen tot op de dag van het concert, zolang de voorraad strekt.
Omdat de capaciteit van het stadion beperkt is, adviseren wij om uw kaarten zo snel
mogelijk te kopen. Zo voorkomt u dat het concert van uw keuze al uitverkocht is.
Programma zaterdag 10 juni 2017, Stadion De Vliert, Den Bosch.
Aanvoerder van de avond: Xander de Buisonjé.
17:00 - Deuren open
18:15 - Warming-up door Nederpop All-Stars met
Henk Temming (Het Goede Doel) en Erik Mesie (Toontje Lager)
19:00 - Openingsact: Alain Clark
19:30 - Diverse artiesten, waaronder Wolter Kroes,
Jeroen van der Boom en Diggy Dex
22:15 - Slotact: Nielson
23:00 - Einde
Kijk op speeltlive.nl voor de laatste informatie over het
programma, de volledige actievoorwaarden én een lijst
van de deelnemende Albert Heijn winkels.
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