
Actievoorwaarden “300k Instagram volgers”

Wie organiseert deze actie?
Deze actie wordt georganiseerd door IKEA B.V., Laan van Decima 1, 2031 CX 
Haarlem (hierna “IKEA”). Deze actie geldt alleen online op het Instagram profiel 
van @ikeanederland. 

Waarvoor gelden deze actievoorwaarden?
Deze actievoorwaarden gelden voor de actie “300k Instagram volgers” (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 actieperiode is niet vooraf bekend en afhankelijk van het aantal volgers op het 
Instagram account @ikeanederland. De actie loopt voor één hele week
(7 kalenderdagen) vanaf het moment dat @ikeanederland op Instagram 300.000 
volgers bereikt en vervolgens hierover een video plaatst met daarin de oproep om 
aan de actie mee te doen. 

Wat houdt de actie in?
Een volger van @ikeanederland plaatst een foto, welke in een Nederlandse IKEA 
winkel is genomen, op zijn eigen Instagram profiel en gebruikt #mijnIKEA in de 
omschrijving. Let op: Je kan meerdere foto’s plaatsen, maar de kans op winst 
wordt hierdoor niet verhoogd. 

Tussen alle personen die meedoen wordt vier keer een SYMFONISK wifi-
boekenplankspeaker verdeeld. Je kan per persoon maar één SYMFONISK
wifi-boekenplankspeaker winnen. Kleur naar keuze. 

Via Instagram DM (“direct message”) wordt er contact opgenomen met de 
winnaars. 



De actie is niet geldig in combinatie met eventueel andere geldende kortingen/
acties.

De actiekorting kan niet achteraf, na het einde van de actieperiode, worden 
verkregen.

Wie kan er meedoen aan deze actie?
Volgers van het Instagram account @ikeanederland, die binnen de actieperiode 
een foto, genomen in een Nederlandse IKEA winkel, met #mijnIKEA plaatsen en 
daarmee aan de voorwaarden voldoen. 

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. “300k Instagram 
volgers”, of via telefoonnummer 0900-2354532 (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. 
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