
Voorwaarden IKEA Family voordeel “IKEA Family spaarkorting” 

 

Wie organiseert dit IKEA Family voordeel? 

Als onderdeel van het IKEA Family voordeelprogramma wordt dit IKEA Family voordeel georganiseerd 

door IKEA B.V., Laan van Decima 1, 2031 CX Haarlem (hierna “IKEA”). 

Dit IKEA Family voordeel geldt bij alle IKEA vestigingen in Nederland en op IKEA.nl. 

 

Waarvoor geldt dit IKEA Family voordeel? 

Dit IKEA Family voordeel is toegankelijk voor elke klant die over een Nederlands IKEA Family account 

beschikt, geregistreerd met een geldig e-mailadres via IKEA.nl (hierna het ‘IKEA Family lid’ of ‘lid’). Het 

is geldig voor elke aankoop die wordt gedaan bij een IKEA winkel in Nederland of op IKEA.nl.  

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

 

Vanaf wanneer geldt het IKEA Family voordeel? 

Dit IKEA Family voordeel werd geïmplementeerd op 13 April 2021, tot door IKEA te bepalen datum.  

 

Wat houdt het IKEA Family voordeel in? 

Spaar 10.- korting op je volgende online aankoop op IKEA.nl. Login als IKEA Family lid en activeer de 

online korting in je winkelmandje tijdens het afrekenen.  

Wie krijgt de IKEA Family spaarkorting? 

• De online korting is alleen geldig voor IKEA Family leden die binnen een jaar (12 
maanden) op 3 verschillende dagen een aankoop doen, met één en dezelfde 
(digitale) IKEA Family pas, die bij elkaar opgeteld op minimaal 100.- uitkomen. 

• Aankopen van producten in de winkel, in de webshop, in het restaurant, de bistro en 
de Zweedse shop tellen mee om in aanmerking te komen voor de online korting. 
Aankopen van cadeaupassen en services tellen niet mee om in aanmerking te 
komen voor de online korting.  

• Er wordt slechts één aankoop per dag aan de kassa van een IKEA winkel of op IKEA.nl 
geregistreerd. Meerdere aankopen op dezelfde dag worden samengeteld en gelden 
als 1 aankoop. 

• Wanneer een IKEA Family lid zijn pas is vergeten of niet is ingelogd op IKEA.nl, 
beschikt het IKEA Family lid niet over de mogelijkheid om de aankoop later op zijn 
IKEA Family account te laten registreren. 

• Nadat je de online korting hebt verdiend, start de teller weer op 0 en kan je opnieuw 
een IKEA Family spaarkorting verdienen onder dezelfde voorwaarden. 

http://www.ikea.nl/actievoorwaarden


• Je kan de korting alleen gebruiken bij het plaatsen van een bestelling met een 
minimale waarde van € 10.-. 

• Dit is een lokaal, Nederlands, IKEA Family voordeel. Aankopen gedaan in IKEA 
(web)winkels buiten Nederland tellen niet mee. Klanten woonachtig buiten 
Nederland dienen een Nederlands IKEA Family aan te maken om mee te kunnen 
doen.  

Hoe kan je de IKEA Family spaarkorting gebruiken? 

• De online korting is op twee manieren te vinden: 
1. Login op IKEA.nl als IKEA Family lid om je online korting te vinden in je IKEA Family profiel. 

De online korting wordt zichtbaar ongeveer een dag nadat je hem hebt verdiend.  
2. Als je hebt aangegeven dat je benaderd mag worden voor marketingdoeleinden, krijg je ook 

een bericht per e-mail als je de online korting hebt verdiend.  

• De online korting is na ontvangst 2 maanden geldig. 

• De online korting is online geldig alleen wanneer het Family lid is ingelogd en de 
korting bij het afrekenen in het winkelmandje activeert. 

• De online korting is uniek en niet overdraagbaar. Je kunt per aankoop slechts één 
online kortingscode inwisselen. 

• 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 (in Nederlandse IKEA winkels of 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 e-mails over de 
online korting. 

• IKEA is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze 
voorwaarden gedurende de looptijd van het IKEA Family voordeel te wijzigen of aan 
te passen, dan wel zonder opgave van reden het IKEA Family 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 IKEA Family 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? 

Login als IKEA Family lid en activeer de online korting tijdens het afrekenen in je winkelmandje in.  

Let op, de korting is maximaal 2 maanden houdbaar en kan je slechts eenmaal gebruiken.  

Lukt het alsnog niet, neem dan contact op met de klantenservice van IKEA, online via e-mail of onze 

chat. Of via telefoonnummer 0900-2354532 (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 0900-2354532 (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 IKEA Family voordeel. Desondanks kan het 

voorkomen dat de informatie hierover niet volledig of onjuist is of dat wij het IKEA Family voordeel 

en/of voorwaarden moeten aanpassen of het IKEA Family voordeel vroegtijdig moeten staken. Wij zijn 

hiervoor of voor enige andere schade voortvloeiend uit dit IKEA Family 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 IKEA Family voordeel en deze voorwaarden worden verder beheerst door Nederlands recht. 

 


