Volle spaarkaart? Ga naar ahuitjes.nl
en koop uw toegangskaartjes met de
promotiecode AH1713
ACTIEVOORWAARDEN SPAREN VOOR 2E TOEGANGSKAARTJES GRATIS
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘Sparen voor 2e toegangskaartje gratis spaaractie’ (verder te noemen: de ‘Actie’) van Albert Heijn B.V.
Albert Heijn is een geregistreerde en gedeponeerde merknaam. • De Actie wordt georganiseerd door Albert Heijn B.V., Local Fun.nl en We Do Retail
B.V. • Albert Heijn, Local Fun.nl en We Do Retail B.V. behouden zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actie stop te zetten
of de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen. Een herziene versie van de actievoorwaarden zal op de site ah.nl/ahuitjes worden geplaatst,
voorzien van een datum. • AH en de deelnemers zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van deze voorwaarden. • Door deelname aan de Actie
verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden. I Sparen • Albert Heijn is verantwoordelijk voor de uitgifte van de AH Uitzegels. • Van 14 augustus 2017 t/m 3 september 2017 (week 33 t/m 35) krijgt u één AH Uit-zegel bij iedere 10 euro aan boodschappen per
transactie bij alle Albert Heijn-winkels in Nederland en online op ah.nl. • Bij ah.nl wordt het aantal spaarzegels berekend over het bruto bonbedrag,
voor verrekening van de Bonuskorting, op het moment dat u uw bestelling plaatst. • De berekening van het aantal spaarzegels over uw aankoop
gebeurt op ah.nl op identieke wijze als in alle Albert Heijn winkels. • AH to go winkels en de winkels in België zijn uitgesloten van deelname aan de
Actie. • Op de kassabon staat het aantal te ontvangen AH Uit-zegels. • Bij 5 originele AH Uit-zegels heeft u een volle spaarkaart. • Van de Actie zijn
uitgezonderd en hier ontvangt u geen AH Uit-zegels over: sterke drank, tabak, zuigelingenvoeding voor kinderen tot 1 jaar, boeken, telefoonkaarten,
postzegels, cadeaukaarten en -bonnen, toegangstickets, loten, beltegoed, statiegeld en emballage. • Klanten die gebruik maken van de zelfscan
en scan to go kassa’s moeten met de kassabon naar het servicepunt om daar de AH Uit-zegels in ontvangst te nemen. II Verzilveren • LocalFun
is verantwoordelijk voor de verzilvering van de kaarten • Volle spaarkaarten kunnen van 14 augustus 2017 t/m 28 januari 2018 online worden
verzilverd op www.ahuitjes.nl voor een 2e gratis toegangskaartje voor alle deelnemende uitjes in heel Nederland (keuze uit ruim 300 uitjes). U
ontvangt na de verzilvering een online voucher. • Lever de volle spaarkaart én voucher, welke u ontvangt bij uw online verzilvering, in bij de kassa
van het door u gekozen uitje. • Op de spaarkaart staat een promotiecode, welke u moet invullen tijdens het verzilveren op www.ahuitjes.nl. • Volle
spaarkaarten en online vouchers, welke je ontvangt na de online verzilvering op www.ahuitjes.nl, voor een 2e gratis toegangskaartje kunnen
worden ingeleverd t/m uiterlijk 2 april 2018. Dit geldt voor alle deelnemende uitjes in Nederland. • Op www.ahuitjes.nl vindt u alle uitjes die op
basis van de actie een 2e toegangskaartje gratis aanbieden. • Op de deelnemende uitjes zijn ook de eigen voorwaarden van toepassing. Deze zijn
ook op de website bij het desbetreffende uitje te vinden. • De volle spaarkaart is uitsluitend geldig bij alle aan de actie deelnemende uitjes in
Nederland in combinatie met een online verzilvering via www.ahuitjes.nl. • Deelnemende uitjes behouden zich het recht bepaalde dagen uit te
sluiten van beschikbaarheid. • Alleen originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde AH Uit-zegels zijn
inwisselbaar. • De deelnemende uitjes behouden zich het recht voor spaarkaarten te weigeren die niet aan de spaarvoorwaarden voldoen of die
frauduleus overkomen. • Volle spaarkaarten kunnen niet in combinatie met Air Miles worden verzilverd. • Losse AH Uit-zegels of spaarkaarten met
minder dan 5 AH Uit-zegels zijn niet inwisselbaar. • Volle spaarkaarten kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of een andere
waardecompensatie. III Slotbepalingen • Albert Heijn, Local Fun.nl, We Do Retail B.V., 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 uitjes. • Albert Heijn is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten op de spaarkaart of
AH Uit-zegels • Op de actie is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te
Haarlem. • 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 verzilveren van de spaarkaarten kunt u e-mailen naar klantenservice@ahuitjes.nl of
bel 088-5009700. • Kijk op www.ah.nl/ahuitjes of op de website van de uitjes voor meer informatie en de overige actievoorwaarden.
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Spaar voor het
2e toegangskaartje gratis.
Kies uit ruim 300 uitjes in Nederland.

Het 2e toegangskaartje gratis
bij 5 AH Uit-zegels.
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Een selectie van uitjes
in Nederland.

Samen leuke dingen doen wordt de komende tijd nóg veel leuker. Want u spaart voor
het 2e toegangskaartje gratis voor heel veel verschillende uitjes. Naar de sauna, naar
de dierentuin of naar een museum? Het kan allemaal! En u kunt zoveel spaarkaarten
inleveren als u wilt.

Bij elke €10 ontvangt u 1 AH Uit-zegel

Sparen voor het 2e toegangskaartje gratis voor ruim 300 uitjes in Nederland kan
t/m 3 september 2017. U kunt t/m 28 januari 2018 uw toegangskaartjes kopen op
ahuitjes.nl. Dan hebt u nog genoeg tijd om samen met het gezin of vrienden leuke
uitjes te beleven, want inleveren kan t/m 2 april 2018.

Attractie- & Vakantiepark Slagharen
Slagharen
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Zo werkt het:

t/m 3 september 2017
1. Spaar 5 AH Uit-zegels en plak
ze op onderstaande spaarkaart.

t/m 28 januari 2018
2. Koop uw toegangskaartjes
op ahuitjes.nl, voer de
promotiecode AH1713 in.
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t/m 2 april 2018
3. Print uw voucher en toon
het samen met uw volle
spaarkaart bij het uitje.
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Oertijdmuseum

DierenPark Amersfoort

Boxtel

Amersfoort

Wellnessresort Goes

Dolfinarium

High Wine, Beer of Bubbles

Goes

Harderwijk

Keuze uit > 80 Fletcher Hotels

U kunt
ook naar
Kijk
voor
uitjes
in de
rest ruim
van
alle
Nederland.
300
uitjes op
Kijk voor alle ruim 300
ahuitjes.nl
uitjes
op ahuitjes.nl

Familiepark Drievliet
Den Haag

