
Actievoorwaarden spaaractie ‘Fontignac – Spaar voor luxe Fontignac messen  en blink uit 
in de keuken’ bij DekaMarkt  
 

 Looptijd spaarzegels sparen:  week 34  t/m 43 2021 
 Looptijd spaarzegels verzilveren: week 34 t/m 44 2021 

 
Deze actievoorwaarden hebben betrekking op de spaaractie ‘Fontignac – Spaar voor luxe Fontignac messen en 
blink uit in de keuken’ bij DekaMarkt. Hierbij kunnen klanten sparen voor hoge korting op messen en een 
messenblok van het merk Home Favourites. Daarnaast kan men sparen voor een WMF Multifunctionele  
Stoompan. Door deelname aan de spaaractie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. 
 
De spaaractie 

 
Van zondag 22  augustus t/m zaterdag 30 oktober 2021 ontvangt de klant één spaarzegel bij elke € 5,- aan 
boodschappen* en bij aankoop van diverse actieproducten. Bij 15 zegels is de spaarkaart vol. Tegen inlevering 
van een volle spaarkaart en de benodigde betaling van het hieronder vermelde bedrag bij de kassa, ontvangt 
de klant één van de spaaritems.  
 
 
* De niet toegestane artikelen/productgroepen, waaronder tabak, sterk alcoholische dranken, geneesmiddelen, 
zuigelingenvoeding tot 6 maanden, boeken, telefoonkaarten, postzegels, cadeaukaarten en waardebonnen, 
loten, data- en beltegoeden, vervoersbewijzen, toegangskaarten en statiegeld, zijn uitgezonderd van deze actie. 
 
 
Spaar item  van-prijs Voor-prijs (bij 

inlevering volle 
spaarkaart) 

Kortingspercentage 

Schilmes (Paring knife)* 19,95 2,99 85% 
Universeel mes (Utility knife)* 19,95 2,99 85% 
Broodmes (Bread knife)* 29,95 4,99 83% 
Vleesmes (Slicing knife)* 29,95 4,99 83% 
Santoku mes (Santoku knife)* 39,95 4,99 88% 
Koksmes (Chef’s knife)* 39,95 4,99 88% 
Steakmes x2 (Steak knife)* 39,95 4,99 88% 
Messenblok (Knife block) 39,95 9,99 75% 
WMF Multifunctionele Stoompan*  149,99 29,99 80% 
 
* Let op: De minimale leeftijd voor het inwisselen van spaarkaarten en afnemen van de messen is 16 jaar. Aan 
personen onder de 16 jaar verkopen wij geen messen. Let op bij gebruik van de messen, dit zijn kwalitatieve en 
erg scherpe keukenmessen. 
 
Spaarkaarten kunnen worden ingeleverd vanaf zondag 22 augustus 2021 t/m zaterdag 6 november 2021. 
Uitsluitend originele spaarkaarten met daarop het benodigd aantal originele en onbeschadigde spaarzegels 
kunnen worden ingeleverd. 
De actie geldt zolang de voorraad strekt. Klanten mogen zo vaak meedoen als zij willen. OP = OP. 
De spaarzegels zijn niet inwisselbaar voor geld. Losse zegels of een spaarkaart met onvoldoende zegels geven 
geen recht op korting. 
Ruilen, inwisselen voor geld of teruggave van de spaaritems is niet mogelijk. 
Doorverkoop van spaarkaarten is niet toegestaan.  
 
 
 
 
 



 
 
Digitaal sparen  

 
 
DekaMarkt biedt de mogelijkheid aan Smaakmakers om digitale spaarzegels te sparen via de SmaakmakersApp.  
De SmaakmakerApp kan worden gedownload als de mobiele smartphone voldoet aan de navolgende 
minimumsysteemvereisten: Minimale systeemvereisten zijn: Android 5.1 of hoger en iOS 10 of hoger. Je kunt 
de SmaakmakerApp downloaden in de iTunes Appstore of in de Google PlayStore.  
 
Hoe werkt het 
 

1. Digitaal sparen en/of verzilveren van een volle digitale spaarkaart is alleen mogelijk met een ingelogd 
SmaakmakersAccount in de SmaakmakersApp. Voorwaarden voor het SmaakmakersProgramma zijn te 
vinden op dekamarkt.nl/algemene-voorwaarden#Smaakmakers. 

2. Als klanten digitaal willen sparen kunnen ze daarvoor toestemming geven in de SmaakmakersApp. 
3. Klanten kunnen in de SmaakmakerApp hun toestemming voor digitaal sparen ook weer intrekken. Als 

zij bij intrekking van hun toestemming digitale spaarzegels hebben, zullen deze komen te vervallen. 
4. Het bijschrijven van een spaarzegel gebeurt automatisch bij iedere €5,- aan boodschappen of bij 

vooraf gecommuniceerde producten via de SmaakmakersPas als deze gescand wordt tijdens de 
transactie aan de kassa. 

5. Om zegels te kunnen bij- of afschrijven heeft de smartphone geen internetverbinding nodig. Om de 
nieuw toegevoegde spaarzegels op de digitale spaarkaart te laten tonen is wel een internetverbinding 
(WiFi, 3G of 4G) nodig. 

6. Het is niet mogelijk om fysieke zegels om te zetten naar digitale spaarzegels of andersom. Een klant 
kan volle fysieke en digitale spaarkaarten tegelijkertijd inleveren bij de kassa of zelfscan. Echter, 
digitale spaarzegels kunnen niet gecombineerd worden met fysieke zegels om samen een volle 
spaarkaart te vormen.  

7. Voor het inwisselen van digitale zegels dient de klant zijn spaarkaart net als bij fysieke zegels bij de 
kassa of zelfscan te verzilveren. Dit kan door de SmaakmakersPas te laten scannen bij de kassa of 
zelfscan. 

8. Er is een maximum van 40 volle digitale spaarkaarten die eerste verzilverd moeten worden alvorens 
de klant verder kan sparen. 

9. DekaMarkt is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze 
Actie, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen als gevolg van 
gebruik of inzet van de items van deze Actie. 

10. DekaMarkt is niet aansprakelijk voor de deugdelijke werking van de app. Het risico van verlies van 
zegels of spaarkaarten ligt volledig bij de klant. DekaMarkt is niet gehouden digitale spaarkaarten te 
vervangen. 

11. DekaMarkt behoudt zich het recht voor (digitale) spaarkaarten te weigeren die niet aan de 
spaarvoorwaarden voldoen of die frauduleus overkomen. Alle intellectuele eigendomsrechten op de 
inhoud van de digitale spaarkaart, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige 
informatie, komen toe aan DekaMarkt. 

 
Digitale winacties  

In de periode van week 34  t/m 43 2021 kunnen klanten deelnemen aan diverse winacties. 

- Digitaal via het platform Qualifio: Van 5 september t/m 11 september kunnen klanten deelnemen aan 
een quiz en kans maken op kookboek Simpel van Ottolenghi. 

- Digitaal via het platform Qualifio: van 17 oktober t/m 23 oktober kunnen klanten hun e-mailadres 
invullen en kans maken op het kookboek Homemade Basics van Yvette van Boven. 

 

● De prijzen worden ter beschikking gesteld in de staat waarin de prijzen op dat moment verkeren en 
DekaMarkt verleent geen garanties op de prijzen. DekaMarkt is niet aansprakelijk voor eventuele schade 



en zichtbare of verborgen gebreken aan de prijzen (al dan niet veroorzaakt bij de verzending) en het zoek 
raken of verloren gaan van prijzen. 

● Uitsluitend deelnemers die zich in hebben geschreven via Qualifio maken kans op een van de prijzen. De 
aanwijzing van de winnaars van de prijzen uit deze deelnemers geschiedt op willekeurige wijze. De winnaar 
wordt binnen één week na afloop van de winactie bekend gemaakt.   

● Een deelnemer kan maximaal 1 prijs winnen. Over de uitslag van de winacties kan niet worden 
gecorrespondeerd. Prijzen zijn persoonsgebonden, niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen en kunnen 
niet worden geruild of teruggegeven. 

● Na afloop van de winactie neemt DekaMarkt contact op met de winnaars voor het ophalen of versturen 
van de prijs. Indien de winnaar niet binnen twee dagen nadat DekaMarkt contact heeft opgenomen met de 
winnaar reageert door toezending van alle benodigde gegevens, alsmede indien de winnaar de prijs of de 
daaraan verbonden voorwaarden niet aanvaart, zal de prijs niet aan de winnaar worden uitgekeerd, doch 
zal een nieuwe winnaar worden getrokken onder de deelnemers. Alle genoemde prijzen worden aldus 
daadwerkelijk uitgekeerd. 

● Deelnemers die onvolledige of onjuiste informatie verstrekken komen niet in aanmerking voor een prijs. 

● Deelname staat open voor iedereen van 18 jaar of ouder. 

● Medewerkers van DekaMarkt en alle andere personen die op enige wijze bij de trekking van de winnaars 
betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname aan de winacties. 

 

Verwerking persoonsgegevens deelnemers  digitale winacties 

● Voor deelname aan de actie en het in aanmerking komen voor een prijs is vereist dat de deelnemer een 
aantal persoonsgegevens aan DekaMarkt opgeeft (naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres en/of 
geboortedatum), met als doel contact met de deelnemer op te kunnen nemen, vast te kunnen stellen of de 
deelnemer mee kan doen aan de actie en het kunnen uitreiken van de prijs aan de deelnemer. Wanneer de 
deelnemer iets wint kan, afhankelijk van de aard van de prijs, om noodzakelijke aanvullende gegevens 
worden gevraagd.  

● De deelnemer garandeert dat de verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. 
● Door deelname aan de actie gaat de deelnemer akkoord met de verwerking door DekaMarkt van zijn/haar 

persoonsgegevens in het kader van deze actie.  
● Bij het invullen van de persoonsgegevens die nodig zijn voor deze actie, kan tevens de mogelijkheid 

worden geboden om in te schrijven op de DekaMarkt nieuwsbrief. Dit is geen verplichte keuze.  
● Persoonsgegevens van de deelnemers worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders is aangegeven en/of 

dit noodzakelijk is in verband met de actie. 
● Persoonsgegevens worden binnen de EER opgeslagen. 
● Persoonsgegevens worden uiterlijk 6 maanden na de spaarperiode verwijderd. 
 

Alles is overeenstemming met het privacy statement van DekaMarkt. Lees hiervoor verder op 
www.dekamarkt.nl/meer/over-ons/privacystatement.  

 

 

Winactie magazine – Fontignac kaasmessenset 

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op Fontignac kaasmessen set winactie gekoppeld aan Deka 
Supermarkten B.V.  

Alle deelnemers zijn gebonden aan de bepalingen van deze actievoorwaarden. Door deelname aan de actie 
gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. 

 

1. De actie  

Deze actie wordt georganiseerd door Deka Supermarkten B.V. gevestigd te Velsen-Noord, hierna te noemen 
‘de organisator’. 

Van 26 september t/m 25 november 2021 kan de klant deelnemen aan de winactie in het DekaMarkt 
SmaakmakersMagazine. 



 

2. Algemeen 

2.1 Deelname aan de actie vindt plaats op de door de organisator aangegeven wijze.    

2.2 Om mee te kunnen doen aan de actie moeten deelnemers 18 jaar of ouder zijn. De messen mogen 
niet verkocht worden aan jongeren onder de 16 jaar. Deze kwalitatieve messen zijn zeer scherp. 

2.3 Deelnemers maken kans op een Fontignac kaasmessen set door deel te nemen aan de winactie die 
gedeeld wordt in het DekaMarkt SmaakmakersMagazine vanaf 26 september 2021. 

2.4 Deelname aan deze actie houdt in dat deelnemers akkoord gaan met de actievoorwaarden, evenals 
met alle beslissingen die de organisator nemen om deze actie goed te laten verlopen. 

2.5 De actieperiode loopt van 26 september t/m 25 november 2021. 

2.6 Deelname aan de winactie gaat als volgt: 

 Stap 1: Ga naar; www.dekamarkt.nl/winactiekaasmessen 

 Stap 2: Vul je naam, e-mailadres en adresgegevens in en het vinkje waarmee je akkoord gaat met de 
actievoorwaarden. 

 Stap 3: Vul in wat jouw favoriete borrelhapje met kaas is. 

2.9 Deelname is uitgesloten voor medewerkers van de organisator, evenals een ieder die op enige wijze 
direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie. 

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

2.11 Door deel te nemen aan deze actie geven deelnemers de organisator toestemming om per email met 
ze te communiceren.  

Artikel 3 – Prijswinnaars 

3.1 Na de einddatum van de actieperiode vindt op uiterlijk 26 november de trekking van alle prijswinnaars 
plaats. Winnaars worden door middel van loting geselecteerd. De winnaars zullen per email op uiterlijk 29 
november op de hoogte gebracht worden.  

3.2  Wij verloten 11 Fontignac kaasmessen sets t.w.v. €49,95 per set. 

 

 
 
 
Algemene bepalingen 
 
Bij (vermoeden van) fraude, onrechtmatige beïnvloeding van de spaaractie of anderszins ontoelaatbaar gedrag 
behoudt DekaMarkt zich het recht voor om de spaarkaarten te weigeren. In geval van fraude, onrechtmatige 
beïnvloeding van de spaaractie of anderszins ontoelaatbaar gedrag is DekaMarkt gerechtigd de volledige 
schade op de deelnemer te verhalen.  
 
DekaMarkt behoudt zich het recht voor om de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder 
opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen. In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, 
beslist de directie van DekaMarkt. 
 
DekaMarkt, haar werknemers en de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn nimmer aansprakelijk voor 
schade van de klant of derden (waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van 
gegevens en immateriële schade), verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik 
van de spaaritems. 
 
DekaMarkt is niet aansprakelijk voor het niet of onvoldoende functioneren van de website, de 
telecommunicatie infrastructuur en/of overige fouten in de communicatie of mogelijke gevolgen hiervan. 
 



Druk- en zetfouten in alle off- en online communicatie over deze spaaractie voorbehouden. 
 
Over klachten kan gecorrespondeerd worden via de filialen, dan wel via de afdeling klantenservice van 
DekaMarkt. 
 
Op de spaaractie is Nederlands recht van toepassing.    
                                                                                                                                                    
Velsen-Noord, augustus 2021 


