
Actievoorwaarden ‘2e hoofdgerecht gratis’ 
Wie organiseert deze actie? 
Deze actie wordt georganiseerd door IKEA Eindhoven, gevestigd te Son (5692 DB), Ekkersrijt 4089 
(hierna te noemen: “IKEA”). 
Deze actie is alleen geldig in de winkel van IKEA Eindhoven. 

Waarvoor gelden deze actievoorwaarden? 
Deze actievoorwaarden gelden voor de actie ‘2e hoofdgerecht gratis’. Door mee te doen aan de Actie 
stem je in met deze actievoorwaarden. 

Wat is de actieperiode? 
De Actie is geldig op 18 t/m 21 maart 2019, 25 t/m 28 maart 2019, 1 t/m 4 april 2019, 8 t/m 11 
april 2019 en 15 t/m 18 april 2019.  

Wat houdt de Actie in en wat zijn de voorwaarden? 
- Deze Actie is alleen geldig op vertoon van de voucher met scanbare barcode. (Deze voucher 

wordt tijdens de voorjaarsvakantie uitgedeeld aan klanten.) De kassamedewerker neemt de 
voucher in na het verrekenen van de korting. 

- De korting wordt verrekend als 50% korting op twee hoofdgerechten. De korting geldt dus 
niet op 4 hoofdgerechten, behalve als je 2 vouchers overhandigt. 

- Kindermenu’s, salades en soepen vallen niet onder hoofdmenu’s. Voor zover beschikbaar op 
het moment van je restaurantbezoek krijg je wel korting op de hoofdgerechten zalm, 
schnitzel, fish & chips, kipsaté, vegaballen en Zweedse balletjes. 

- Je mag eenmaal per dag deelnemen aan deze Actie.  
- De korting kan niet achteraf verrekend worden.  
- De korting kan niet worden omgezet in contanten. 
- IKEA is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 

voorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel 
zonder opgave van reden de Actie te staken. 

- IKEA is bij wijziging, aanpassing, uitbreiding, verlenging of staking op geen enkele wijze tot 
schadevergoeding aan de deelnemers verplicht. Wijziging of aanpassing van de 
actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door IKEA Eindhoven 
bekend gemaakt worden via de lokale website van IKEA Eindhoven. 

 
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 Eindhoven Actie’, of via telefoonnummer 0900-2354532 (alleen 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. 

https://m2.ikea.com/nl/nl/stores/eindhoven/aanbiedingen-pube8dac3e0?utm_source=email&utm_medium=link&utm_campaign=family

