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GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE 

Door op deze website https://www.dewereldinhetkleijn.be/ (de “Website”) te surfen of deze te 
raadplegen of gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de Gebruiksvoorwaarden van 
de Website (de “Voorwaarden”) en het Privacybeleid. Indien u niet akkoord gaat met deze 
Voorwaarden, gelieve de Website dan niet te gebruiken. 
 
De Website is eigendom van en wordt beheerd door Albert Heijn België, Karel Oomstraat 47, 2018 
Antwerpen. 
 
Albert Heijn België kan deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij nodigen u dan ook uit om ze 
regelmatig te raadplegen. 
 
Intellectuele eigendomsrechten. Deze Website en de inhoud ervan, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot tekst, grafische voorstellingen, beelden, logo's en pictogrammen, zijn beschermd door 
intellectuele eigendomsrechten en andere rechten en mogen niet worden gekopieerd, 
gereproduceerd, verspreid, gebruikt, aangepast of vertaald, geheel of gedeeltelijk, zonder de 
schriftelijke toestemming van Albert Heijn België en onverminderd de mogelijkheid om elementen van 
de Website - uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik - te downloaden en af te 
drukken, mits de inhoud niet wordt gewijzigd en de vermeldingen inzake auteursrecht en 
handelsmerken in acht worden genomen. 
 
Links naar andere sites. Gemakshalve worden hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden 
ter beschikking gesteld via deze Website. Wanneer u beslist om deze websites te raadplegen, verlaat 
u de Website. Albert Heijn België is niet verantwoordelijk voor deze websites of de inhoud ervan, ze 
heeft deze niet gecontroleerd en heeft er geen toezicht op. Beslist u om een website van een derde 
die gekoppeld is aan de Website, te raadplegen, doet u dit geheel op eigen risico. 
 
Disclaimer. Hoewel redelijke inspanningen worden geleverd om de Website te herzien en bij te 
werken, wordt de inhoud verstrekt “IN DE STAAT WAARIN HET ZICH BEVINDT” en “ZOALS 
BESCHIKBAAR”. Dit mag evenwel niet worden opgevat als een verplichting, vertegenwoordiging of 
garantie van Albert Heijn België. Albert Heijn België kan geen garantie bieden voor de 
nauwkeurigheid, geschiktheid, volledigheid of actualiteit voor een bepaald doel van enige informatie 
of inhoud opgenomen in of waarnaar verwezen wordt op de Website of voor de betrouwbaarheid van 
de bronnen. In geen geval zal Albert Heijn België aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, 
indirecte, incidentele, bijzondere schade of gevolgschade, voor winstderving, inkomstenderving, 
verlies van goodwill, verlies van gebruik, of verlies van gegevens die u of een derde kan lijden als 
gevolg van uw toegang tot of gebruik van de Website. 
 
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank. De toegang tot, het surfen op en het gebruik van de 
Website met inbegrip van huidige Voorwaarden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in 
overeenstemming met het Belgische recht, hetwelk van toepassing zal zijn op alle geschillen die 
hiermee verband houden en die aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel 
worden onderworpen. 
 
Contact. Indien u vragen of bedenkingen heeft in verband met de Website of huidige Voorwaarden, 
gelieve ons te contacteren: 
Albert Heijn België, Karel Oomstraat 47, 2018 Antwerpen. 
www.ah.be/klantenservice 
Laatste update: februari 2023. 


