Albert Heijn – VOS Pannenkoek spaaractie i.s.m. De Konijnenberg
Beste deelnemer aan de pannenkoek-spaaractie,
I.v.m. de Corona maatregelen is ons restaurant tot nader orde helaas gesloten. U kunt
wachten tot wij weer open zijn, maar u kunt nu als service, uw spaarkaart ook online
verzilveren en uw pannenkoeken komen afhalen bij ons restaurant en thuis uit eten bij De
Konijnenberg. PS u kunt gratis aan de Herenweg voor de deur parkeren.
ONLINE BESTELLEN EN AFHALEN - actie gratis 2e pannenkoek AH VOS
1. Klik via onze website https://www.dekonijnenberg.nl rechtsbovenin op: bestel ons
menu online.
2. Klik op keuze AFHALEN – klik op online bestellen - voer de unieke ACTIECODE:
spaarkaartvos1 of spaarkaartvos2 in - klik op: check de code
3. Kies uit onze menukaart alles wat u wilt eten/bestellen. Bij 1 volle spaarkaart
(actiecode spaarkaartvos1)- bestel in ieder geval, één pannenkoek of wrap naar
eigen wens. Bij 2 volle spaarkaarten (actiecode spaarkaartvos2)-bestel in ieder geval,
twee pannenkoeken of wraps – bij aanklik van de pannenkoekkeuze(s) verschijnt er
een veld: Gratis Product – klik deze aan – en uw gratis 2e pannenkoek zit in uw
winkelmand.
4. Kies de AFHAALTIJD - REKEN uw bestelling VEILIG en eenvoudig af met IDEAL
5. Lever uw originele spaarkaart(en) bij het afhalen bij ons in! Bij uw bestelling ontvangt
u dan 1 of 2 GRATIS pannenkoek(en) met poedersuiker en stroop - Eet u smakelijk !
VOORWAARDEN – KB AT HOME WEBSHOP
• U kunt online maximaal 2 spaarkaarten verzilveren per keer voor de actie 2e
pannenkoek gratis
• De 2e gratis pannenkoek = bij online bestelling & afhaal - altijd een pannenkoek met
poedersuiker en stroop.
• U krijgt uw gratis pannenkoek alleen bij inlevering van de originele AH VOS
spaarkaart.
• Bezorgen is in combinatie met deze actie niet mogelijk
• Wij zijn 7 dagen open voor AFHAAL van 12:00-19:30 uur - Bel bij vragen 023-5848096
• De Konijnenberg en AH Vos behouden zich het recht voor om de actievoorwaarden
tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.
Herenweg 33 – 2105 MB Heemstede
dekonijnenberg.nl – 023.5848096

