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Actievoorwaarden 
ALDI GRATIS GLAZEN ACTIE 
 
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie “ALDI GRATIS GLAZEN ACTIE” (hierna: de 
“Actie”) van ALDI Business Services B.V, dan wel een met ALDI Business Services B.V. in een groep 
verbonden vennootschap (ieder van deze vennootschappen hierna te noemen ‘ALDI’) 

 
Deelname 
1. Alle deelnemers aan de Actie zijn gebonden aan de inhoud van deze actievoorwaarden.  

 
2. Elke natuurlijke persoon is gerechtigd aan de Actie deel te nemen.  
 
Sparen 
3. Bij alle ALDI-winkels in Nederland, ontvang je bij besteding van iedere € 5,-  aan boodschappen een 

Duralex spaarzegel (“Spaarzegel”).  
 

4. De Actie geldt op het complete assortiment, met uitzondering van tabak en rookwaren, geneesmiddelen, 
telefoonkaarten, cadeau- en waardebonnen en alcoholhoudende producten met een korting van 25% of 
die door ALDI anderszins zijn uitgezonderd van de Actie. Over het aankoopbedrag van voorgenoemde 
producten worden geen Spaarzegels uitgereikt. 
 

5. Het aantal te ontvangen Spaarzegels wordt berekend over het netto aankoopbedrag, na verrekening van 
korting en na aftrek van uitgesloten producten en/of bedragen. 

 
6. Bij 25 Spaarzegels heb je een volle spaarkaart. Een volle spaarkaart met 25 originele en onbeschadigde 

Spaarzegels kun je bij alle ALDI-winkels in Nederland inleveren. Je krijgt één Spaarzegel cadeau, deze is 
reeds voorgedrukt op de spaarkaart.  
 

7. Je kunt sparen voor Duralex-glazen in de kleuren transparant, roze, groen, lichtblauw of donkerblauw als 
afgebeeld in de folder, op de website en in de winkel. 
 

8. De Actie loopt van 15 november 2021 tot en met 23 januari 2022. 
 

9. Volle spaarkaarten kunnen uiterlijk op 30 januari 2022 worden ingeleverd in één van de ALDI-winkels in 
Nederland. 
 

10. Het kan zijn dat de door jou gewenste kleurvariant niet meer beschikbaar is. Voor alle Duralex-glazen geldt:  
op = op en zolang de voorraad strekt. 
 

11. ALDI behoudt zich het recht voor om spaarkaarten te weigeren die niet voldoen aan de actievoorwaarden of 
die frauduleus overkomen. 
 

12. Losse Spaarzegels of niet volle spaarkaarten zijn niet inwisselbaar. 
 

13. Volle spaarkaarten kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld of een andere waardecompensatie. 
 

14. In geval van (een vermoeden) van misbruik, fraude, of anderszins ontoelaatbaar gedrag behoudt ALDI zich 
het recht voor de deelnemer van deelname uit te sluiten. 
 

15. Bij het kwijtraken van Spaarzegels of (volle) spaarkaarten, gaan ook de gespaarde punten verloren. 
 
Over deze voorwaarden 
 
16. ALDI is niet aansprakelijk voor enige schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan de Actie 

waaronder, maar niet beperkt tot, schade als gevolg van: het niet kunnen deelnemen aan de Actie, 
uitsluiting van deelname of diskwalificatie, te late inlevering van de spaarkaart, niet op voorraad zijn van de 
Duralex-glazen. 
 

17. ALDI behoudt zich het recht voor om op ieder moment, zonder aankondiging vooraf of opgave van redenen 
de Actie (tussentijds) te wijzigen of te beëindigen. 
 

18. ALDI behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen in die gevallen waarin deze 
actievoorwaarden niet voorzien.  
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19. Druk- en zetfouten voorbehouden. 

 
20. Als je vragen, opmerkingen of klachten hebt over de Actie of over deze actievoorwaarden, neem dan 

contact op met ALDI Business Services B.V., gevestigd te (4104 BE) Culemborg aan de Pascalweg 21 of 
via aldi.nl/service/contact. ALDI zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig 
mogelijk af te handelen. Deelnemers die een klacht hebben ingediend, ontvangen binnen 1 week een 
bevestiging van de ontvangst van de klacht en uiterlijk binnen 6 weken na het indienen van hun klacht een 
schriftelijke reactie. 

  


