
Actievoorwaarden Albert Heijn cadeaukaart  
Bij het achterlaten van uw e-mailadres én bij aanmelding van de nieuwsbrief maakt u in de maand 
november 2022 kans op 1 van de 50 Albert Heijn cadeaukaarten t.w.v. € 10,-. 
 
Actievoorwaarden 
1. Voor de actie geldt een loting. Uit alle aanmeldingen worden 50 cadeaukaarten van Albert Heijn 
verloot t.w.v. € 10,- per stuk. 
2. Deze actie is bedoelt voor Omringpashouders waarvan wij nog géén e-mailadres en aanmelding op 
de nieuwsbrief in ons systeem hebben. 
3. De actie loopt van 1 november t/m 30 november 2022. 
4. Er wordt maximaal 1 cadeaukaart per huishouden uitgegeven. 
5. Op deze actie zijn onze gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van toepassing. 
6. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen 
die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website 
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter. 
 
Uw gegevens 
1. U geeft Omring toestemming uw persoonsgegevens op te slaan zodat wij de winnaars kunnen 
benaderen. 
2. De aanvrager dient ouder dan 18 jaar te zijn. 
3. De persoonsgegevens die u ons verstrekt kunnen door ons worden gebruikt, conform 
onze privacyverklaring. 
4. U garandeert dat u zelf de rechtmatige gebruiker bent van het gebruikte e-mailadres. 
5. Indien de gegevens niet volledig of correct zijn ontvangen, vervalt het recht op de 
bos rozen. 
6. De 50 winnaars krijgen de cadeaukaart thuisgestuurd.  
7. Omring behoudt het recht om deelnemers uit te sluiten die aantoonbaar misbruik 
maken van de actie. 
 
Aanwijzing van de winnaars 
1. Na afloop van de actie worden de 50 winnaars gekozen. De winnaars ontvangen de cadeaukaart. 
2. De winnaars ontvangen de cadeaukaarten binnen drie weken en uiterlijk op 18 november 2022 op 
hun postadres. 
3. Zodra de winnaar de cadeaukaart thuis heeft ontvangen dragen Omring en Omringpas geen 
verantwoordelijkheid meer. 
4. De cadeaukaart is niet inwisselbaar voor contact geld. 
4. Over de uitslag van de actie kan niet worden gecorrespondeerd.  


