
Actievoorwaarden De Vliegen Vrienden van Amstel LIV E! korting op kaarten actie 

Artikel 1 – Actie  

Deze actievoorwaarden (hierna: ‘de Actievoorwaarden’)  zijn van toepassing op de actie “De 
Vliegende Vrienden van Amstel LIVE! korting op kaarten actie” (hierna te noemen: ‘de Actie') van 
Amstel Brouwerij, gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen ‘Amstel’, in de winkels van Albert Heijn 
en op www.ah.nl.  

Artikel 2 - Deelname  

2.1     Deelnemers aan de Actie kunnen met korting tickets kopen voor het evenement De Vliegende 
Vrienden van Amstel LIVE! op 15 september 2018 (hierna te noemen: ‘het Evenement’). De 
minimale leeftijd voor deelname aan de Actie is 18 jaar. 

2.2   Deelnemen aan de Actie houdt in dat u akkoord gaat met de Actievoorwaarden, evenals met 
alle beslissingen die Amstel neemt om de Actie goed te laten verlopen.  

2.3     De actieperiode in de Albert Heijn winkels en op www.ah.nl loopt van maandag 12 februari 2018 
vanaf 8.00 uur tot en met 23.59 uur op zondag 18 februari 2018.  

2.4  Bij gelijktijdige aankoop van 2 (twee) Amstel kratten (krat is 24x 30cl fles pils) in een van de 
winkels van Albert Heijn verkrijgt u 2 (twee) kortingscodes voor de aankoop van 2 (twee) tickets 
voor het Evenement. Hiervoor dient u een actieleaflet uit de winkel in te leveren bij de kassa bij 
het afrekenen van de Amstel kratten. U ontvangt dan 2 (twee) kassabonnen. Op één van de 
kassabonnen staan 2 (twee) kortingscodes vermeld. Deze kortingscodes zijn elk 5 (vijf) euro 
korting waard.  

2.5 Indien u online op www.ah.nl deelneemt aan de Actie ontvangt u eveneens bij gelijktijdige 
online aankoop van 2 (twee) Amstel kratten (krat is 24x 30cl fles pils) 2 (twee) kortingscodes 
voor de aankoop van 2 (twee) tickets voor het Evenement. Deze kortingscodes staan op de 
flyer welke bij uw bestelling meegestuurd wordt en ontvangt u bij bezorging. Online deelname is 
alleen mogelijk bij een bezorging van maandag 12 februari tot zondag 18 februari. De 
kortingscodes worden met uw bestelling middels een flyer meegestuurd en ontvangt u bij 
bezorging (op=op).  

2.6   U kunt uw kortingscodes enkel in de periode maandag 12 februari 2018 vanaf 8.00 uur tot en 
met 23.59 uur op woensdag 21 februari 2018 verzilveren door twee tickets voor het Evenement 
te kopen op www.ah.nl/vliegendevrienden. 

2.7     Er zijn in totaal 20.000 kaarten beschikbaar voor de Actie. Het betreft hier een op = op actie . 
Een kortingscode geeft geen recht op een ticket voor het Evenement. 

2.8     Door meerdere keren gelijktijdig 2 (twee) Amstel kratten (krat is 24x 30cl fles pils) te kopen 
tijdens de actieperiode in een van de winkels van Albert Heijn of op www.ah.nl kunt u meerdere 
keren meedoen aan de Actie. Elke kortingscode kan slechts eenmaal gebruikt worden om te 
deel te nemen.  

2.9 De kassabon / factuur van online bestelling dient bewaard te worden tot 1 maart 2018. Deze 
kan door Amstel worden opgevraagd.  

2.10   Voor de aankoop van de tickets voor het Evenement gelden de Ticketvoorwaarden van 
Vliegende Vrienden B.V. welke te vinden zijn op 
https://vliegendevriendenvanamstel.nl/ticketvoorwaarden/ . 

2.11  Als het Evenement niet doorgaat heeft u geen recht op korting op tickets voor een ander 
evenement. 



2.12   Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Amstel, de organisatie van de Vliegende 
Vrienden van Amstel LIVE! alsmede een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in 
organisatorische zin betrokken is bij de Actie. 

2.13   Amstel is gerechtigd deelnemers uit te sluiten indien Amstel van mening is dat deelnemers niet 
conform deze Actievoorwaarden handelen, dan wel indien deelnemers zich anderszins op 
frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Actie of dit in het verleden hebben gedaan bij 
andere acties van Amstel. 

Artikel 3 – Verantwoordelijkheid en aansprakelijkhe id  

3.1.    Amstel is niet aansprakelijk voor welke schade, ongevallen, kosten of lasten welke ook de aard 
of reden ervan is, die voortvloeien uit of op enige andere wijze verband houden met de Actie. 

*** 

 


