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Actievoorwaarden 

Albert Heijn Nijkerk-eindejaarsactie 
 
 

 

Actie 
 

Bij aankoop van € 25,- aan boodschappen (exclusief statiegeld, tabakswaren, geneesmiddelen, 

babyvoeding tot 1 jaar, loten en telefoon- en ander cadeaukaarten) bij Albert Heijn Nijkerk krijgt 

de klant een gratis kanskaart (lot). Op dit lot staat een nummer. Om te kunnen meedoen dient de 

klant de kanskaart in te vullen (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres). De ingevulde 

kanskaart dient in de daarvoor bestemde ton in de supermarkt gedaan te worden. 

 

Met het nummer op de kanskaart kan de klant ook meedingen naar de dagprijzen. Het nummer 

dient de klant dan eerst in te toetsen op de kluis die gedurende de actieperiode in de supermarkt 

staat. Met dit nummer kan de klant een dagprijs winnen (een cadeaupakket waarvan er twee 

soorten zijn: Kitchenbox of Kidsbox). 

 

Daarna kan de klant de kanskaart in de daarvoor bestemde ton deponeren, zoals in de eerste 

alinea beschreven. Zo dingt de klant ook mee naar de hoofdprijzen. 

 
Termijn 

 

De actie is tijdelijk en loopt van maandag 30 november 2015 tot maandag 28 december 2015 bij:  

 
Albert Heijn Nijkerk 

Frieswijkstraat 72 

3862 BM Nijkerk 

T: 033-2453332 

E: ah.nijkerk@konst.nl 

 
Prijzen 

 
Er zijn vele prijzen te winnen: hoofdprijzen en dagprijzen. Dagelijks maakt de klant kans op een 

dagprijs door het lotnummer in te toetsen op de kluis die in de winkel staat. De winnaars van de 

dagprijzen kunnen hun prijzen direct meenemen. 

 

Op maandag 28 december 2015 worden de 20 hoofdprijswinners getrokken uit de ton met 

ingeleverde loten. Zij worden vervolgens op 28 en 29 december op de hoogte gebracht dat zij één 

van de hoofdprijswinners zijn. 

 
Op woensdag 31 december  om 14.00 uur worden de hoofdprijzen verloot onder de 20 

hoofdprijswinnaars. Een notaris van Notariskantoor Van den Bos zal de trekking verzorgen in Albert 

Heijn Nijkerk. Aan de trekking van de hoofdprijzen doen alle klanten mee die in de actieperiode 

een lot in de daarvoor bestemde ton hebben gedaan. Ook degenen die al eerder een dagprijs 

hebben gewonnen doen mee. 
 

 
Er zijn 10 dagprijzen en 20 hoofdprijzen, namelijk: 
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a. Dagprijzen  

 Iedere dag zijn er tien cadeauboxen te winnen ter waarde van plusminus € 75,-. 
 Er zijn twee soorten: 
 -  een Kidsbox of  

 -  een Kitchenbox 
 

b. Hoofdprijzen 
 Er worden 20 hoofdprijzen verloot: 

 - 1 reis naar New York ter waarde van € 2500,- 

 -  4 citytrips naar keuze ter waarde van € 1000,- per reis  
 -  1 iPad mini ter waarde van ongeveer € 700,- 

 -  4 x een diner van € 200,- in Golden Tulip Ampt van Nijkerk (vier dinercheques) 

 -  10 boodschappenpakketten ter waarde van € 100,- 

De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten en kunnen niet geruild worden. 

De dinercheques dienen in één keer besteed te worden. 

Kansspelbelasting 

Op de prijzen met een waarde tot en met € 449,- hoeft geen kansspelbelasting betaald te worden. 
Boven dit bedrag is een belasting van 29 procent verschuldigd. Deze belasting wordt afgedragen 
door Albert Heijn Nijkerk. 

 
Wie kunnen deelnemen aan de eindejaarsactie? 

 

  Elke klant van Albert Heijn Nijkerk die ouder is dan 18 jaar en die een kanskaart heeft, kan 

deelnemen aan de actie. 

  Klanten jonger dan 18 jaar moeten toestemming hebben van hun ouder(s) om mee te doen aan 

de actie. 

  Medewerkers van Albert Heijn Nijkerk en Gall & Gall Nijkerk kunnen niet deelnemen aan deze 

actie. 

  Deelnemers die naar redelijk oordeel van Albert Heijn Nijkerk misbruik maken van de actie 

kunnen van deelname worden uitgesloten. 

 
Slotbepalingen 

 

  Heeft u een vraag, opmerking of klacht naar aanleiding van deze actie, neem dan contact op 

met de bedrijfsleider van Albert Heijn Nijkerk, de heer J. Vlijm 

tel. 033-2453332, e-mail: jan.vlijm@konst.nl. 

   Albert Heijn Nijkerk handelt in overeenstemming met de gedragscode promotionele 

kansspelen 2014 van de Kansspelautoriteit te Den Haag. 
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