
Actievoorwaarden spaaractie ‘Jamie Oliver by Tefal Spaarcampagne’  bij DekaMarkt  
 
Deze actievoorwaarden hebben betrekking op de spaaractie ‘Jamie Oliver by Tefal Spaarcampagne’ 
bij DekaMarkt. Hierbij kunnen klanten sparen voor hoge korting op verschillende soorten 
kwalitatieve RVS pannen en een chopper van het merk Jamie Oliver by Tefal. Door deelname aan de 
spaaractie gaat de deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. 
 
 Looptijd spaarzegels sparen: 11 september 2022 t/m 3 december 2022  
 Looptijd spaarzegels verzilveren: 11 september 2022 t/m 10 december 2022 

 
De spaaractie 

Van zondag 11 september t/m zaterdag 3 december 2022 ontvangt de klant één spaarzegel bij elke € 
10,- aan boodschappen* en bij aankoop van diverse actieproducten. Bij 18 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 actie geldt zolang de voorraad van spaaritems van Jamie Oliver by Tefal  strekt.  
 
* 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. 
 
Spaaritem  van-prijs Voor-prijs  

bij inlevering volle spaarkaart) 
 

Kortingspercentage 

Koekenpan 20cm 48,99 11,99 76% 
Koekenpan 24cm 57,99 13,99 76% 
Koekenpan 28cm 68,99 16,99 76% 
Pannenkoekenpan 25cm 55,99 12,99 77% 
Wokpan 28cm 77,99 16,99 78% 
Grillpan 26cm 77,99 16,99 78% 
Kookpannenset 3-delig 259,99 59,99 77% 
Hakmolen 24,99 9,99 60% 
 
 
 Spaarkaarten kunnen worden ingeleverd vanaf zondag 11 september 2022 t/m zaterdag 10 

december 2022. 
 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.  
 
 
 
 
 
 



Scan & Win  

Tijdens de looptijd van de spaaractie ontvangt de consument bij DekaMarkt bij besteding van €10 
één spaarzegel. De spaarzegel is voorzien van een unieke QR-code. Deze is nodig voor deelname aan 
het prijzenrad van de Scan & Win actie. De looptijd van de Scan & Win actie is van 11-09-22 t/m 10-
12-22. 
 
Hoe werkt het 
 
De consument scant de QR-code met een mobiele telefoon. Een mobiele telefoon is dan ook een 
vereiste. Een mobiele website opent en de actiepagina verschijnt. 
 

 Om kans te kunnen maken op een van de prijzen, is een draai aan het Prijzenrad nodig. 
 Voordat het mogelijk is om aan het rad te draaien, dient de consument een aantal dingen te 

doen: 
 

1. Men gaan akkoord met de Actievoorwaarden. 
2. De consument laat zijn/haar email achter en een verificatiemail wordt verstuurd 
3. Er wordt een mail verstuurd met daarin een activatiecode. 
 

 Als het emailadres middels de code invoer is geverifieerd, activeert het prijzenrad. Deze valt 
stil op één bepaald vakje waarin de prijs wordt getoond. 

 Er volgt feedback over betreffende prijs en er wordt een mail gestuurd aan de consument bij 
het winnen van een prijs. 

 In de e-mail wordt de consument op de hoogte gebracht over hoe men de prijs kan claimen. 
 Deelname is onbeperkt met het scannen van de unieke QR-codes. Elke QR-code op een zegel 

is een unieke deelname aan de winactie 
 
Prijzen 
 
Het prijzenpakket bestaat uit: 

 85 fysieke producten. Van blenders en gourmetsets tot keukenmachines.  
 20 fysieke cadeaubonnen DekaMarkt t.w.v. €50,- 
 3x 1 minuut gratis winkelen bij DekaMarkt 
 Tefal Kortingsvouchers t.w.v. 20% op het gehele online assortiment 
 Rowenta Kortingsvouchers t.w.v. 15% op het gehele online assortiment 
 DekaMarkt Kortingsvouchers t.w.v. 15% op geselecteerde categorieën. 

 
Klanten ontvangen voor de fysieke producten, cadeaubonnen en minuut gratis winkelen een mail 
(binnen 7 werkdagen) vanuit DekaMarkt of Tefal. De kortingsbonnen ontvangen de prijswinnaars 
direct in de mailbox. De DekaMarkt kortingsbonnen veranderen wekelijks van hoofdgroep (bijv vers 
gebak, vers fruit of bloemen&planten) en de looptijd wordt duidelijk in de mail vermeld. Daarnaast 
staan onderstaande actievoorwaarden in de mail: 
De korting is geldig ** t/m ** en geldt alleen op het ** assortiment. De korting geldt alleen in 
DekaMarkt. De korting is niet geldig op dekamarkt.nl en werkt niet in combinaties met lopende 
aanbiedingen. Per product geldt maximaal één korting. De korting wordt niet verstrekt op tabak, 
sterk alcoholische dranken, geneesmiddelen, zuigelingenvoeding t/m 6 maanden, boeken, 
telefoonkaarten, postzegels, cadeaukaarten en statiegeld. De korting wordt berekend over het artikel 
binnen de genoemde criteria met de hoogste verkoopprijs. 
 
Op de website www.dekamarktscanenwin.nl is verder een hele duidelijke FAQ te vinden voor overige 
vragen betreffende deze actie. 



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, September 2022 
 


