
Actievoorwaarden ‘Tegoedbon na aandragen nieuwe keukenklant’  

  

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 ‘Tegoedbon na aandragen nieuwe 

keukenklant’ (hierna “Actie”).  

Door mee te doen aan de Actie stem je in met deze actievoorwaarden. Deze 

actievoorwaarden zijn te raadplegen, printen en downloaden op IKEA.nl/actievoorwaarden.  

  

Wat is de actieperiode?  

De actie loopt van 1 juli 2019 t/m 1 oktober 2019.  

  

Wat houdt de Actie in?  

Je hebt een keuken bij IKEA Eindhoven gekocht en je raadt andere mensen aan dat ook te 

doen. Als iemand anders een keuken koopt bij IKEA Eindhoven en de speciale voucher 

inlevert met jouw naam erop inlevert, krijg jij een IKEA cadeaupas van €100.-. 

 

Wat zijn de voorwaarden? 

 Deze Actie geldt alleen bij IKEA Eindhoven. 

 Je hebt een keuken gekocht bij IKEA Eindhoven ter waarde van minimaal 

€3000.- met minimaal 1 werkblad, twee apparaten en 4 keukenkastjes.  

 Je hebt deze aankoop niet geannuleerd of herzien. 

 Je hebt bij je aankoop een voucher gekregen die je recht geeft om mee te 

doen aan deze Actie. De voucher mag niet worden gekopieerd en niet 

verhandeld worden aan derden. Ter controle checken wij het ordernummer 

op de voucher en het uitgiftenummer.  

 Je hebt je gegevens correct en compleet ingevuld op de voucher. Deze 

gegevens gebruiken we alleen om te checken of je aan de voorwaarden 

voldoet. 

 Je kennis heeft de voucher ingeleverd bij aankoop (order) van zijn of haar 

nieuwe keuken. De aankoop bedroeg meer dan €3000.-  

 Je voucher behoort tot de eerste 30 vouchers die ingeleverd worden. Er zijn 

maximaal 30 cadeaupassen beschikbaar.  

 Als je aan bovenstaande voorwaarden voldoet, ontvang je een e-mail op het 

e-mailadres dat je hebt ingevuld op de voucher. Daarin staat of, waar en 

wanneer je je cadeaupas kan ophalen. Je e-mailadres zal nergens anders 

voor worden gebruikt. 

 De actie kan op elk moment beëindigd of verlengd worden. Dit zal dan 

aangekondigd worden op de aanbiedingenpagina van IKEA.nl/eindhoven. 

 De actievoorwaarden kunnen op elk moment gewijzigd worden. De op dat 

moment geldende actievoorwaarden zijn beschikbaar op IKEA.nl/eindhoven.  

  

Wat gebeurt er met mijn gegevens?  

De door jou opgegeven gegevens gebruiken wij om de Actie op de juiste manier uit te 

voeren. IKEA verzamelt en verwerkt de gevraagde persoonlijke gegevens in 

overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.  

  

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. “10% IKEA FAMILY korting op 
METOD keukens in Eindhoven”, of via telefoonnummer 0900-2354532.  

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.  

   


