
Actievoorwaarden
Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 zegel met unieke actiecode tijdens de actieperiode die loopt van 20-03-2022 tot  
15-05-2022. Met deze actiecodes zijn in de persoonlijke Fanshops van de spelers gratis Fanartikelen te bestellen. Hoeveel codes 
verschuldigd zijn per artikel vind je in de webshop. De actie geldt uitsluitend in de winkel Albert Heijn Lunteren en dus niet bij 
online bestellen of in andere filialen. Bij onvoldoende actiecodes is het niet mogelijk een artikel gratis te bestellen. Bestelde 
algemene club-artikelen kun je ongeveer twee weken na beëindiging van de actieperiode ophalen aan de servicebalie van Albert 
Heijn Lunteren. Neem een print mee van de e-mail waarin je aankoop werd bevestigd. Bestelde fanartikelen met spelersfoto 
ontvang je via betreffende speler. Actiecodes en zegels kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of een andere waar-
decompensatie. Actiecodes kunnen slechts eenmaal worden gebruikt. Van de actie zijn uitgezonderd: geneesmiddelen, sterke 
drank, tabak,  
zuigelingenvoeding tot 1 jaar, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaubonnen, cadeaukaarten, toegangstickets, loten en 
beltegoed. Over het aankoopbedrag van deze producten worden geen actiezegels uitgereikt. Ook over het betaalde bedrag voor 
statiegeld en emballage worden geen zegels uitgereikt.Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze actie, 
kun je terecht bij de servicebalie van Albert Heijn Lunteren of bij www.clubfund.nl. Albert Heijn Lunteren behoudt zich het recht 
voor de spaarvoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.

Alle spelers van Veerkracht Lunteren 
hebben tijdens de actie een 
persoonlijke online Fanshop waar 
FANartikelen met de eigen 
spelersfoto te bestellen zijn.

Ben je een speler?
Pak dan snel je Clubfund-actiefolder, 
bekijk je eigen Fanshop en ga sparen 
voor leuke spullen met je eigen 
spelersfoto.

Ken je een speler?
Vraag hem of haar dan om je uit te 
nodigen voor hun persoonlijke 
Fanshop 
en spaar (voor hen of  voor jezelf) 
zoveel mogelijk unieke FANartikelen 
met spelers-foto bij elkaar. Met clublogo...

..of met naam en clublogo

Je eigen naam óf die van een ander

Ben of ken je een speler?
      Spaar dan voor 
persoonlijkepersoonlijke FANartikelen

Bij iedere
€ 10,- aan boodschappen1 spaarzegel

En steun Veerkracht Lunteren

32
punten

échte Mepal broodtrommel



Zo werkt het:
1. Verzamel voldoende zegels
2.  Ga naar: www.clubfund.nl/veerkrachtlunteren
3.  Maak je keuze en betaal met de actiecodes  

op de achterzijde van de zegels
4.  Je ontvangt een e-mail als je bestelling klaar  

ligt bij Albert Heijn Lunteren.

Spaar ze allemaal!

20 
punten

handige muismat

19 
punten

notitieblok

Bekijk alle FANartikelen op: www.clubfund.nl/veerkrachtlunteren

28
punten

originele mok

Van 20-03-2022 tot en met 15-05-2022 ontvang je bij elke 
10 euro aan boodschappen 1 gratis spaarzegel. 
Hiermee kun je helemaal voor niets leuke clubartikelen  
bestellen. Met iedere zegel die je gebruikt, steun je ook  
meteen de club. Jij spaart toch ook mee!?

Exclusief bij Albert Heijn Lunteren
kun je sparen voor gratis FANartikelen van: 
Veerkracht Lunteren
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