De Voordelen bij AH ONLINE voor
Scouting Nederland
Hoe werkt het bestellen

1. Log in op je zakelijke
AH account

2. Kies je
bezorgmoment

1. Het Breedste Assortiment

A-merken

3. Stel je boodschappenlijstje

4. Albert Heijn verzamelt al
de boodschappen voor je

samen. Iets vergeten? Pas tot
24.00 uur voor je bestelling aan.
Bestelling voor maandag moeten
uiterlijk op de zaterdag voor 12:00
worden ingevoerd.

Bij AH Online kun je kiezen voor bekende A-Merken en heb je
daarnaast ook de mogelijkheid om budget producten te kopen met
een hoge kwaliteit (Prijs Favoriet). Op deze manier kun je bij AH
online gemakkelijk en op budget boodschappen doen.
Daarnaast kun je altijd gebruik maken van de bonusacties en
persoonlijke bonus. Scouting Nederland heeft ook toegang tot het
zakelijk assortiment met 250 grootverpakkingen.

3. Betalen van boodschappen
Alle boodschappen tijdens kampen maar ook
voor de regulier locaties kunnen gemakkelijk
betaald worden via rekening, automatische
incasso en/of pin. De ontvangen statiegeld
goederen kunnen bij de opvolgende bestelling
aan de bezorger worden meegegeven. De
kosten worden dan gelijk van die factuur
afgetrokken.

5. Bezorgt ze tot in de
keuken. Je hoort tot op
een kwartier van tevoren
wanneer we aankomen

2. De Service kosten uitgelegd:
AH Online heeft een transparant prijsbeleid en
geeft daarom ook inzicht in de kosten voor het
leveren van de service (o.a. boodschappen).
Deelnemers van Scouting Nederland krijgen
voor de kampen en reguliere locaties van
scouting Nederland. 50% korting per levering
op de servicekosten.

4. Het aanmaken van bestelaccounts
Aanmelden voor AH Online kan via
inschrijfformulier bij Scouting Nederland AH Online
zal de bestelaccounts dan voor jou aanmaken.
Bestellen kan bij AH Online via je smartphone,
tablet en laptop.

De Actie voor Scoutingleden:
Meld je nu aan bij scouting Nederland en ontvang
tot het einde van de zomerperiode (1-10-2019)
50% Korting op je service kosten.
Daarnaast ontvangt elk uniek kamp een
kortingscode met 10 euro korting op de eerste
bestelling.

Benieuwd of wij bij jou bezorgen of waar je de boodschappen kunt
ophalen?
Kijk snel of wij bij jou op locatie bezorgen of dat je het wellicht gemakkelijk in de buurt kan ophalen bij een AH Pick Up Point.
Ga naar, https://www.ah.nl/kies-moment/bezorgen , vul je postcode en huisnummer in en bekijk de mogelijkheden.
Ben jij overtuigd en wil je tijdens je kamp en/of activiteiten op locatie niet bezig zijn met boodschappen. Geef de juiste
gegevens door aan Scouting Nederland en dan staan wij binnenkort met je boodschappen klaar!

