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Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de ‘AH Schaatsactie – onderdeel ‘schaatsles bij aankoop
van winterse stamppotgroente en stamppotaardappelen’ (verder te noemen: de ‘Actie’) van Albert
Heijn B.V en de vereniging NOC*NSF (verder te noemen: “de Organisatoren”). Albert Heijn B.V. is
gevestigd op Provincialeweg 11, 1506 MA te Zaandam. NOC*NSF is gevestigd op Papendallaan 60,
6816 VD te Arnhem. Albert Heijn en NOC*NSF zijn geregistreerde en gedeponeerde merknamen.
De Actie heeft als doel om klanten bij de aankoop van de voor de Actie geselecteerde producten
schaatslessen aan te bieden bij de deelnemende schaatsscholen en schaatsverenigingen.
De uitgifte van de producten met actiecode geschiedt in de periode van 29 januari 2018
tot en met 18 februari 2018.
De looptijd van de Actie is van 29 januari tot uiterlijk 1 april, of eerder afhankelijk van de
sluiting van de schaatsbaan (hierna: “Actieperiode”).
De Organisatoren 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/ahschaatsactie worden geplaatst, voorzien van een datum.
De Organisatoren en de deelnemers aan de Actie zijn gebonden aan de inhoud en bepalingen van
deze actievoorwaarden.
Deelname
Deelnemer aan de Actie is een ieder die tijdens de Actieperiode een voor de Actie geselecteerd
product met een actiecode (AH Schaatscredit) koopt bij een Albert Heijn winkel en de
AH Schaatscredit vervolgens activeert. Albert Heijn is verantwoordelijk voor de verkoop van de 		
producten die voor de Actie zijn voorzien van een sticker. De deelnemende producten bestaan uit
winterse stamppotgroente en stamppotaardappelen en worden binnen die categorie per week
veranderd.
Door deelname aan de Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. Deelnemers
jonger dan 16 jaar verklaren toestemming van de ouders of voogd te hebben verkregen voor 		
deelname aan de Actie. Desgevraagd kunnen deelnemers een toestemmingsverklaring van 		
de ouders of voogd overleggen.
Wanneer men deelneemt aan de Actie verwerken de Organisatoren de door de deelnemer 		
opgegeven persoonsgegevens (“Gegevens”) 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 deelnemer toe te sturen. De Gegevens zullen niet worden verkocht
of
verstrekt aan derden. De Organisatoren bewaren de Gegevens na afloop van de Actie om vragen
over de Actie te kunnen beantwoorden. De Gegevens worden gedurende een periode van één (1)
maand na de Actie bewaard en daarna worden zij verwijderd.
Deelnemen kan uitsluitend door tijdens de Actieperiode bij de Albert Heijn winkels een
voor de Actie geselecteerd product te kopen en de unieke code (AH Schaatscredit) 		
uiterlijk op 1 april 2018 te activeren via www.ahschaatsactie.nl.
In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behouden
de Organisatoren zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname.
Eventueel verschuldigde kansspelbelasting wordt ingehouden en afgedragen door de 			
Organisatoren.
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III. Activatie AH Schaatscredit, reserveren en deelname bij schaatsverenigingen
1.
Bij de aankoop van één (1) van de voor de Actie geselecteerde producten bij een Albert Heijn 		
winkel ontvangt Deelnemer één (1) AH Schaatscredit. De code op de AH Schaatscredit is uniek.
2.
Één (1) AH Schaatscredit geeft Deelnemer recht op één (1) schaatsles bij de deelnemende 		
schaatsscholen en schaatsverenigingen. Op www.ahschaatsactie.nl staat een overzicht van alle
deelnemende staatsscholen en schaatsverenigingen en de beschikbaarheid van de door hun 		
aangeboden lessen.
3.
Alvorens deelnemers kunnen sporten, dient er een persoonlijk account aangemaakt te worden en
de actiecode dient geactiveerd te worden op www.ahschaatsactie.nl. Vervolgens kan er (enkel) 		
online een reservering geplaatst worden bij de gewenste schaatsschool of schaatsvereniging. 		
Na het plaatsen van een online reservering ontvangen de deelnemers een bevestigingsmail. 		
Let op: deelnemers dienen deze bevestigingsmail te tonen bij de betreffende schaatsschool of
schaatsvereniging alvorens er deelgenomen kan worden aan een schaatsles.
4.
De schaatslessen kunnen vanaf 29 januari 2018 in principe dagelijks worden uitgeoefend bij 		
de deelnemende schaatsverenigingen en schaatsscholen, afhankelijk van de beschikbaarheid van
deelnemende verenigingen en scholen. Let op: lessen kunnen geboekt worden totdat de 		
schaatsscholen en schaatsverenigingen sluiten. Sluiting verschilt per schaatsschool of 			
schaatsvereniging. Na de jaarlijkse sluiting van de deelnemende schaatsscholen en 			
schaatsverenigingen vanwege het einde van het schaatsseizoen vervalt de mogelijkheid tot 		
deelname aan schaatslessen/geldigheid van de AH Schaatscredit.
5.
Met de AH Schaatscredits kunnen er per persoon maximaal drie (3) schaatslessen bij eenzelfde
schaatsschool/schaatsvereniging geboekt worden. Indien een deelnemer meer dan drie (3) keer
dezelfde sportactiviteit wil beoefenen bij dezelfde schaatsschool of schaatsvereniging, dient de		
deelnemer het clubprofiel van de sportclub te raadplegen om na te gaan of deze optie er is.
6.
Deelnemende schaatsscholen en schaatsverenigingen behouden zich het recht voor bepaalde
dagen uit te sluiten van beschikbaarheid.
7.
De Actie kan niet gebruikt worden i.c.m. eventuele andere acties, aanbiedingen of cadeaukaarten
van deelnemende schaatsschool of schaatsvereniging, tenzij anders aangegeven door de 		
deelnemende schaatsschool of schaatsvereniging.
8.
Tijdens de Actie kunnen de schaatslessen bij schaatsscholen of schaatsverenigingen volgeboekt
raken. Hiervoor geldt VOL= VOL.
9.
De deelnemende schaatsscholen en schaatsverenigingen hebben de mogelijkheid om 			
verschillende vormen van sportactiviteiten aan te bieden (bijvoorbeeld: proefles, meetrainen, clinic
etc.).
10.
Elke deelnemende schaatsschool of schaatsvereniging is vrij om nadere (deelnemers)voorwaarden
te stellen aan deelname aan gratis sportactiviteiten bij de betreffende schaatsschool 		
of
schaatsvereniging. Let op: deelname aan de sportactiviteit is gratis, maar de deelnemende 		
schaatsscholen of –verenigingen kunnen een vergoeding vragen voor de huur van materialen, 		
waaronder schaatsen.
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IV. Aansprakelijkheid
1.
Organisatoren zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of
reiskosten die de deelnemers eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan
deze Actie, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs.
2.
Deelname aan de Actie geschiedt op eigen risico. Organisatoren en de door haar ingeschakelde
hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door of verband
houdende met deelname aan de Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan 			
eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de AH Schaatscredits.
3.
De Organisatoren en de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet 		
verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen 		
van welke aard dan ook waardoor aanmeldingen of reserveringen beperkt worden, vertraging 		
opleveren of verloren gaan.
4.
De Organisatoren zijn niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de door haar
te verstrekken prijzen. De Organisatoren verlenen geen garanties op de door haar te verstrekken
prijzen.
V. Slotbepalingen
1.
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of 		
overige informatie met betrekking tot deze Actie, komen toe aan de Organisatoren.
2.
Voor alle vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het sparen van de AH 		
Schaatscredits kunnen deelnemers terecht op ah.nl/klantenservice.
3.
Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot het reserveren van een schaatsles,
het aanpassen of annuleren van een reservering of het activeren van de actiecode kunnen 		
deelnemers zich wenden tot NOC*NSF via www.ahschaatsactie.nl.
4.
Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen 		
Organisatoren een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking
van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
5.
Op deze Actie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 		
2014 van toepassing. Organisatoren hebben deze voorwaarden in overeenstemming met de 		
Gedragscode opgesteld.

Aldus opgemaakt te Zaandam, 19 januari 2018.
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