
Voorwaarden AH Bijen Scan, kras & win 

Algemene spelvoorwaarden Albert Heijn Bijen te Hengelo Scan, Kras & Win 2021 

Deze algemene spelvoorwaarden zijn van toepassing op de kraskaartactie van Albert Heijn Bijen, 

hierna te noemen ‘Scan, kras & winactie’.  

• Deelname aan deze Scan, kras & winactie is voorbehouden aan natuurlijke personen van 

16 jaar en ouder en staat open van maandag 3 mei 2021 tot en met zondag 20 juni 2021. 

Aan deelname aan deze Scan, kras & winactie zijn geen kosten verbonden. 

  

• Klanten van Albert Heijn Bijen ontvangen per besteding van tien euro (€ 10,00) aan 

boodschappen een kraskaart waarop onder de kraslaag een afbeelding staat 

weergegeven. Bij vier dezelfde kraskaarten/afbeeldingen heeft de klant een kwartet. Met 

een kwartet kan de klant het afgebeelde product gratis ophalen bij de Albert Heijn aan de 

Uitslagsweg in Hengelo. 

Een kraskaart met een afbeelding van een joker kan worden gebruikt om een ander 

kwartet compleet te maken. De klant kan per kwartet maximaal één joker gebruiken. 

 

• Kraskaarten zijn uitsluitend als kwartet (vier dezelfde) te verzilveren bij alle kassa’s van 

de Albert Heijn aan de Uitslagsweg in Hengelo, uitgezonderd de kwartet ‘verrassing van 

de week’. Deze kunnen klanten enkel verzilveren op het zelfscanplein. 

• De gratis producten kunnen tussen 3 mei 2021 tot en met zondag 27 juni 2021 worden 

verzilverd bij AH Bijen. 

 

• Door deel te nemen aan de Scan, kras & winactie gaat de deelnemer akkoord met deze 

algemene spelvoorwaarden. 

  

• De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Albert Heijn Bijen.  

Zij zal tevens de aangifte daarvoor indienen.    

            

• Deelnemers aan de Scan, kras & winactie geven Albert Heijn Bijen toestemming om 

kosteloos de verstrekte persoonsgegevens, eventuele foto’s of eventuele door de 

deelnemers geleverde bijdragen ten behoeve van de Scan, kras & winactie te gebruiken 

bij promotionele doeleinden van Albert Heijn Bijen. 

   

• Albert Heijn Bijen is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren als zij van mening is dat 

deze deelnemers niet conform deze algemene spelvoorwaarden handelen dan wel indien 



de deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen of het verloop 

van de prijsvraag op oneerlijke wijze beïnvloeden. 

  

• Albert Heijn Bijen handelt als aanbieder van deze Scan, kras & winactie in 

overeenstemming met de gedragscode promotionele kansspelen.   


