
Actievoorwaarden 
Deze actievoorwaarden gelden voor de actie: ‘Tegoedbon van 5 euro bij je online levering per 
pakket te besteden aan Zweedse delicatessen”.  
  

• Door mee te doen aan deze actie stem je in met deze actievoorwaarden.   
• Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, printen en downloaden op Actievoorwaarden - 

IKEA  
Wat is de actieperiode?   
De actieperiode is van 29 november 2021 t/m 31 januari 2022.  
Wat houdt de actie in?   
Je ontvangt in periode van 29 november 2021 t/m 12 december 2021 bij een online pakket levering 
een  tegoedbon van 5 euro te besteden aan Zweedse delicatessen   
• Om gebruik te kunnen maken van de actie laat je de e-mail bevestiging van je online bestelling 
zien en lever je de tegoedbon in bij de Zweedse delicatessen winkelkassa’s.  
De tegoedbon is enkel geldig bij de Zweedse delicatessen winkelkassa’s van de IKEA 
Woonwarenhuizen in Nederland tot en met de datum zoals vermeld op de tegoedbon (31 januari 
2022).   
• Per aankoop kan je maximaal 2 tegoedbonnen inleveren.  
• Het is niet mogelijk met de tegoedbon te betalen bij levering aan huis.   
• De tegoedbon  kan niet ingewisseld worden in de webshop van IKEA NL.  
• De tegoedbon is niet te besteden aan de winkelkassa’s van de IKEA Woonwarenhuizen in 
Nederland.  
• Met de tegoedbon is het niet mogelijk om een IKEA cadeaupas of services als transport, 
aanhangwagenverhuur, bestellen & ophalen, snel levering, montage etc. aan te schaffen.   
• De waarde van de tegoedbon kan niet worden ingewisseld voor contant geld en moet in zijn 
geheel in één keer besteed worden.  
• IKEA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet ontvangen van de tegoedbon.   
• De actiekorting kan niet achteraf, na het einde van de actieperiode, worden verkregen.  
• 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 of aan te passen indien de omstandigheden dit meebrengen, zonder dat de IKEA 
daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. 
Wijziging of aanpassing van de actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, 
zal door IKEA bekend gemaakt worden via de website van IKEA.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ikea.com/nl/nl/campaigns/actievoorwaarden-pub8172f8ab
https://www.ikea.com/nl/nl/campaigns/actievoorwaarden-pub8172f8ab


 
Wie kan er meedoen aan deze actie?   
Je kan meedoen aan deze actie wanneer in periode van 29 november 2021 t/m 12 december 2021 bij 
een online pakket levering een tegoedbon van 5 euro hebt ontvangen.   
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 apparatuur actie, of via telefoonnummer 050-7111267  (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.   
 

  

  

  

  

  

 

 

 

 


