Actievoorwaarden IKEA:
“Gratis keukenplanservice bij aankoop keuken vanaf 500 euro”.
Wie organiseert deze actie?
Deze Actie wordt georganiseerd door IKEA B.V., Paasheuvelweg 5, 1105 BE Amsterdam
(hierna “IKEA”).
Deze Actie geldt bij alle IKEA vestigingen in Nederland.

Waarvoor gelden deze actievoorwaarden?
Deze actievoorwaarden gelden voor de actie ‘Gratis keukenplanservice bij aankoop
keuken vanaf 500 euro’ (hierna “Actie”).
Door mee te doen aan de Actie stem je in met deze actievoorwaarden.
Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, printen en downloaden op
www.IKEA.nl/actievoorwaarden.

Wat houdt de Actie in?
Wanneer een klant gebruikt maakt van de betaalde keukenplanservice en binnen 30 dagen
daarna een keuken koopt, krijgt de klant een kortingsvoucher van €39.-die alléén gebruikt
kan worden voor de aanschaf van de keuken met een minimale waarde van 500 euro.
De voucher kan dus niet worden verzilverd bij andere aankopen dan een keukenaankoop.
De voucher kan niet worden verzilverd bij IKEA Food, de bistro of de Swedish Foodmarket.
De kortingsvoucher kan niet worden verzilverd via de webshop IKEA.nl
De actiekorting kan niet achteraf, na het einde van de actieperiode, worden verkregen.

Wie kan er meedoen aan deze actie?
Je kan meedoen aan deze Actie als je gebruik hebt gemaakt van de betaalde planservice
en binnen 60 dagen na de planservice een keuken koopt ter waarde van minimaal 500
euro.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?
De door jou opgegeven gegevens gebruiken wij om de Actie op de juiste manier uit te
voeren.

Wat als ik een opmerking of klacht heb over de Actie?
Vragen, opmerkingen of klachten omtrent deze actievoorwaarden en/of deze Actie kun je
indienen bij de klantenservice van IKEA, per post IKEA Customer Support Center, Postbus
3003, 9700 RM te Groningen o.v.v. “IKEA Gratis keukenplanservice bij aankoop keuken
vanaf 500 euro”, of via telefoonnummer 0900-2354532 (55 cent per gesprek plus de
gebruikelijke belkosten).

En dan nog wat andere punten:
Wij besteden veel aandacht aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het
voorkomen dat de informatie hierover niet volledig of onjuist is of dat wij de Actie en/of

actievoorwaarden moeten aanpassen of de Actie vroegtijdig moeten staken. Wij zijn
hiervoor of voor enige andere schade voortvloeiend uit deze Actie, niet aansprakelijk.
Wij kunnen deelnemers diskwalificeren als wij van mening zijn dat de deelnemer niet
volgens deze actievoorwaarden handelt of als de deelnemer zich op een andere manier
frauduleus gedraagt.
Als een bepaling uit deze actievoorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft
dit geen invloed op de andere bepalingen uit deze actievoorwaarden. Wij zullen die nietig
of vernietigbare bepaling dan vervangen door een geldige bepaling.
Deze Actie en actievoorwaarden worden verder beheerst door Nederlands recht.

