
Voorwaarden persoonlijke kortingscode influencers Fred & Manon 

Wie organiseert dit IKEA voordeel? 
Deze actie wordt georganiseerd door IKEA B.V., Laan van Decima 1, 2031CX Haarlem 
(hierna “IKEA”). Deze actie geldt enkel op IKEA.nl. 

Voor wie is deze korting geldig? 

De 20% korting is toegankelijk voor elke klant van IKEA Nederlands die beschikt over 

de persoonlijke kortingscodes, te noemen: MANONIKEA20 and FREDIKEA20. Deze actie 

geldt enkel op IKEA.nl. 

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

Vanaf wanneer geldt het voordeel? 
De kortingscodes zijn geldig van vrijdag 15 oktober 2021 tot en met maandag 18 
oktober 2021.

Wat houdt het voordeel in? 
20 procent korting op online aankoop op IKEA.nl uit de volgende artikelgroepen 
(hierna ''aangewezen producten''): 

Nachtkastjes
Bedframes (incl. slaapbanken, bedbanken, babybedden, kinderbedden, babybedjes, (excl. 
boxsprings)
Lattenbodems 
Dekbedden (incl. baby- en kinderdekens)
Dekbedovertrekken (incl. baby- en kinderdekbedovertrekken)
Kussens
Slimme verlichting
Slimme rolgordijnen (FYRTUR & KADRILJ)
Luchtreinigers (FORNUFTIG & STARKVIND)

• De online korting is alleen geldig voor online aankopen in combinatie met een van
de twee lopende kortingscodes (MANONIKEA20 and FREDIKEA20) en producten uit
de eerdergenoemde artikelgroepen.

• Aankopen van de aangewezen producten in de winkel komen niet in aanmerking
voor de online korting.

• Aankopen van cadeaupassen en services rondom de aangewezen producten
komen niet in aanmerking voor de online korting.

• Meerdere aankopen met de kortingscodes zijn mogelijk geduirtende de looptijd van
de campagne.

• Wanneer de klant vergeet de korting te activeren of achteraf kennis neemt van de
kortingscode is het niet mogelijk om de korting later te verrekenen.

• Dit is een lokaal, Nederlands, IKEA Family voordeel. Aankopen gedaan in IKEA
(web)winkels buiten Nederland tellen niet mee.

http://www.ikea.nl/actievoorwaarden


Hoe kan je de korting gebruiken? 

1. Ga naar IKEA.nl en vul je winkelmand met (een van de) aangwezen producten.
2. De online kortingscode kan worden ingevuld bij het afrekenen in het winkelmandje.

• Met de online korting is het niet mogelijk om een IKEA cadeaupas of services
(transport, aanhangwagenverhuur, bestellen & ophalen, snel levering, montage
etc.) aan te schaffen.

• De online korting kan alleen binnen Nederland op IKEA.nl worden uitgegeven.
• De waarde van de online korting kan niet worden ingewisseld voor contant geld.
• IKEA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor niet ontvangen communicatie

over de online kortingscode.
• IKEA is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze

voorwaarden gedurende de looptijd van het voordeel te wijzigen of aan te
passen, dan wel zonder opgave van reden het voordeel 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 voorwaarden en staking, wijziging of aanpassing
van het voordeel, zal door IKEA bekend gemaakt worden via de website van IKEA.

De online korting werkt niet in de webwinkel, wat kan ik nu doen? 

Let op, de korting is enkel geldig van vrijdag 15 oktober 2021 tot en met maandag 18 
oktober 2021.

Lukt het alsnog niet, neem dan contact op met de klantenservice van IKEA, online via 
social media . Of via telefoonnummer 050 7111267 (gebruikelijke belkosten).

Wat als ik een opmerking of klacht heb over het IKEA Family voordeel? 

Vragen, opmerkingen of klachten omtrent deze voorwaarden en/of dit IKEA Family 
voordeel kan je indienen bij de klantenservice van IKEA, online via e-mail of 
onze chat. Meer informatie op https://www.ikea.com/nl/nl/customer-service/, of 
via telefoonnummer 050 7111267 (gebruikelijke belkosten). 

https://www.ikea.com/nl/nl/customer-service/


En dan nog wat andere punten: 

Wij besteden veel aandacht aan de organisatie van het voordeel van onze klanten. 
Desondanks kan het voorkomen dat de informatie hierover niet volledig of onjuist is of 
dat wij het voordeel en/of voorwaarden moeten aanpassen of het voordeel 
vroegtijdig moeten staken. Wij zijn hiervoor of voor enige andere schade 
voortvloeiend uit dit voordeel, niet aansprakelijk.  

Wij kunnen deelnemers diskwalificeren als wij van mening zijn dat de deelnemer niet 
volgens deze voorwaarden handelt of als de deelnemer zich op een andere manier 
frauduleus gedraagt.  

Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit 
geen invloed op de andere bepalingen uit deze voorwaarden. Wij zullen die nietig 
of vernietigbare bepaling dan vervangen door een geldige bepaling. 

Dit voordeel en deze voorwaarden worden verder beheerst door Nederlands recht. 




