
Algemene voorwaarden  “Sparen om te Varen” mei 2020  

 

• Bij Albert Heijn Warmond ontvangt u bij iedere  €10.- die u besteedt een voucher. 
• De actieperiode is van maandag 4 mei t/m zondag 14 juni 2020. 
• De spaar vouchers zijn alleen te verkrijgen bij AH Warmond. 
• Sparen is alleen mogelijk via de actiekast en na aanmelden van uw bonuskaart door 

middel van registratie. Hiervoor is een geldig email adres noodzakelijk. 
• Zonder email registratie of bonuskaart is deelname niet mogelijk. 
• Gespaarde vouchers kunt u uitsluitend op vertoon van uw bonuskaart inwisselen voor 

een “sloepencadeaubon” bij de servicecounter van AH Warmond. 
• Het saldo gespaarde punten is altijd in te zien via de actiekast of: 

http://sparen.ahwarmond.nl  
• Tabak, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding tot 1 jaar, boeken, telefoonkaarten, 

postzegels, cadeaubonnen, loten, beltegoed, statiegeld en emballage zijn 
uitgezonderd van deze actie. Over het aankoopbedrag van deze producten worden 
geen spaarzegels uitgereikt. 

 

• Reserveren van een sloep gaat rechtstreeks bij Olympia Charters: 071-3010043 of 
info@olympia-charters.nl of via de website www.olympia-charters.nl  

• Het is alleen mogelijk om te varen bij Olympia Charters te Warmond en niet op 
andere locaties. 

• Reserveringen zijn altijd op basis van beschikbaarheid. 
• Bij reservering dient u aan te geven dat u een sloepencadeaubon wilt verzilveren. 
• Per geboekte huurperiode kunt u één bon uit de deze actie verzilveren. 
• Deze actie is niet geldig in combinatie met andere acties. 
• Het is niet mogelijk om de sloepencadeaubon in te wisselen voor contant geld. 
• De prijzen van de  sparen om te varen actie zijn inclusief BTW. 
• De exacte huurtarieven zijn terug te vinden op de site van Olympia Charters: 

www.olympia-charters.nl  

 

Voor vragen over het sparen kunt u contact opnemen met AH Warmond: 071-3011919 

Voor vragen over het varen kunt u contact opnemen met Olympia Charters: 071-3010043 
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