AH Sportactie
Actievoorwaarden
· Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘AH Sportactie – onderdeel sparen voor 5x gratis sporten’ (verder
te noemen: de ‘Actie’) van Albert Heijn B.V. Albert Heijn en NOC*NSF zijn geregistreerde en gedeponeerde
merknamen.
· De Actie wordt georganiseerd door Albert Heijn B.V. (hierna te noemen: AH) en NOC*NSF.
· AH en NOC*NSF 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/
ahsportactie worden geplaatst, voorzien van een datum.
· AH, NOC*NSF en de deelnemers aan de Actie 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
· AH is verantwoordelijk voor de uitgifte van de AH Sportzegels.
· Vanaf 4 september t/m 24 september 2017 (week 36 t/m 38) ontvangt u 1 AH Sportzegel bij iedere 10 euro aan
boodschappen per transactie bij alle AH winkels in Nederland en online op ah.nl.
· Op ah.nl wordt het aantal AH Sportzegels berekend over het bruto bonbedrag, vóór 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 AH
winkels. AH to go winkels en winkels in België zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
· Op de kassabon staat het aantal te ontvangen AH Sportzegels.
· Bij 10 originele AH Sportzegels 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 AH Sportzegels uitgereikt.
· Klanten die gebruik maken van de zelfscan gaan met de kassabon naar de medewerker op het zelfscanplein om
daar de AH Sportzegels in ontvangst te nemen.
II. Inleveren
· Volle spaarkaarten kunnen van 4 september 2017 t/m 1 oktober 2017 worden ingeleverd bij de kassa’s van AH
winkels.
· AH is verantwoordelijk voor het innemen van volle spaarkaarten.
· Alleen originele en onbeschadigde volle spaarkaarten met daarop originele en onbeschadigde AH Sportzegels
zijn inwisselbaar. Een AH medewerker scant de volle spaarkaart en de kassa genereert een bon waarop onderaan
een actiecode wordt afgedrukt. Met deze actiecode heeft een deelnemer recht op vijf gratis sportactiviteiten
(sportcredits) bij deelnemende sportclubs in Nederland.
· AH Winkels behouden zich het recht voor om AH Sportzegels en spaarkaarten die niet aan deze voorwaarden
voldoen of die frauduleus overkomen te weigeren.
· Volle spaarkaarten kunnen niet in combinatie met Air Miles worden ingeleverd.
· Losse AH Sportzegels en spaarkaarten met minder dan 10 AH Sportzegels zijn niet inwisselbaar.
· Volle spaarkaarten kunnen niet worden verkocht of overgedragen en kunnen niet
worden ingewisseld voor contant geld of een andere waarde compensatie.
III. Activeren, reserveren en deelname
· De gratis sportactiviteiten kunnen in de periode van 4 september t/m 3 december 2017 in principe dagelijks
worden uitgeoefend bij de deelnemende sportclubs, afhankelijk van de beschikbaarheid van deelnemende
sportclubs. Op www.ahsportactie.nl staat een overzicht van alle deelnemende sportclubs. Deelnemende
sportclubs behouden zich het recht voor bepaalde dagen uit te sluiten van beschikbaarheid.
· Alvorens deelnemers kunnen sporten dient er een persoonlijke account aangemaakt te worden en de actiecode
geactiveerd te worden op www.ahsportactie.nl. Vervolgens kan er (enkel) online een reservering geplaatst
worden bij de gewenste sportclub. Na het plaatsen van een online reservering ontvangen de deelnemers een
bevestigingsmail. Let op: deelnemers dienen deze bevestigingsmail te tonen bij de betreffende sportclub
alvorens er deelgenomen kan worden aan een sportactiviteit.
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· De Actie kan niet gebruikt worden i.c.m. eventuele andere acties, aanbiedingen of cadeaukaarten van
deelnemende sportclubs, tenzij anders aangegeven door de deelnemende sportclub.
· Tijdens de Actie kunnen sportclubs of sportactiviteiten volgeboekt raken. Hiervoor geldt VOL=VOL.
· De Actie is geldig voor meerdere personen zolang er voor iedere deelnemer in het gezelschap een sportcredit
beschikbaar is.
· De deelnemende sportclubs hebben de mogelijkheid om verschillende vormen van sportactiviteiten aan te
bieden (bijvoorbeeld: proefles, meetrainen, clinic ect).
· Elke sportclub biedt per deelnemer maximaal 3 keer een sportactiviteit aan. Indien een deelnemer meer dan
3 keer dezelfde sportactiviteit wil beoefenen bij dezelfde sportclub, dient de deelnemer het clubprofiel van de
sportclub te raadplegen om te na te gaan of deze optie er is.
·Elke deelnemende sportclub is vrij om nadere (actie)voorwaarden te stellen aan deelname aan gratis
sportactiviteiten bij de betreffende sportclub.
IV. Slotbepalingen
· Deelname aan de Actie geschiedt op eigen risico. AH en NOC*NSF en de door haar ingeschakelde hulppersonen
en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade van deelnemers ontstaan door
deelname aan of verband houdende met de Actie, tenzij er sprake is opzet op grove nalatigheid aan de zijde van
AH, NOC*NSF of door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden.
· AH is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten op de spaarkaart of AH Sportzegels.
· Op de Actie is 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 kunnen deelnemers
terecht op ah.nl/klantenservice.
· Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het reserveren van een sportactiviteit, het
aanpassen of annuleren van een reservering of het activeren van de actiecode kunnen deelnemers zich wenden
tot NOC*NSF via www.ahsportactie.nl. Op deze website kunnen deelnemers ook meer informatie vinden over de
Actie, de overige voorwaarden, waaronder de Deelnemersvoorwaarden en het privacybeleid.
Aldus opgemaakt te Zaandam op 19 juni 2017
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