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Actievoorwaarden actie “Bestellen & ophalen digitale kortingskaart”  

Wie organiseert deze actie? 

Deze Actie wordt georganiseerd door IKEA B.V., Laan van Decima 1, 2031CX Haarlem 

(hierna “IKEA”). 

 

Deze Actie geldt bij alle IKEA vestigingen in Nederland. De actie is niet van toepassing 

voor de webwinkel van IKEA NL. 

 

Waarvoor gelden deze actievoorwaarden? 

Deze actievoorwaarden gelden voor de actie “Bestellen & ophalen digitale 

kortingskaart” (hierna “Actie” genaamd). 

 

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

 

Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, printen en downloaden op 

www.IKEA.nl/actievoorwaarden 

 

Wat is de actieperiode? 

De actie loopt van dinsdag 17-03-2020 t/m de laatste dag dat onze winkels gesloten 

zijn i.v.m. Corona  maatregelen. De kortingskaarten zijn geldig t/m twee maanden na 

de heropeningsdatum van de winkels. 

 

Wat houdt de Actie in? 

Plaats in de actieperiode vanaf dinsdag 17-03-2020  t/m de laatste dag dat onze 

winkels gesloten zijn i.v.m. Corona maatregelen een “Bestellen en ophalen order” in 

onze webwinkel en ontvang een digitale kortingskaart in je e-mail inbox ter waarde 

van 2.99 of 9.99 euro (dit bedrag is afhankelijk van de gemaakte kostprijs voor het 

Bestellen & Ophalen). 

 

• De kortingskaart is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, max. 1 
kortingskaart per “Bestellen & Ophalen” order 

• De kortingskaart is enkel geldig bij de winkelkassa’s van de IKEA 
Woonwarenhuizen in Nederland voor een periode van 2 maanden vanaf het 

moment dat de winkels weer openen. 
• De korting geldt voor aankopen in de winkel tot een waarde van max. 2.99 

of 9.99 euro, afhankelijk van je gemaakte kosten voor het Bestellen & 
Ophalen. 

• Wanneer de waarde niet in één keer besteed wordt, blijft het resterende 
bedrag te gebruiken tot boven vermelde geldigheidsdatum. 

• Het is niet mogelijk met de kortingskaart te betalen bij levering aan huis.  
• De kortingskaart is niet te gebruiken voor aankopen in onze webshop 

www.IKEA.nl 
• De kortingskaart is ook te besteden in het restaurant, de bistro en de 

Swedish Food Market.  
• Met de kortingskaart is het niet mogelijk om een IKEA cadeaukaart of IKEA 

services als transport, aanhangwagenverhuur, bestellen & ophalen, snel 
levering, montage, etc. aan te schaffen.  

• De waarde van de kortingskaart kan niet worden ingewisseld voor contant 
geld. 

http://www.ikea.nl/actievoorwaarden
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• De actiekorting / kortingskaart kan niet achteraf, na het einde van de 
actieperiode, worden verkregen. 

• Je ontvangt de kortingskaart op het emailadres dat je hebt opgegeven voor 
je Bestellen & Ophalen order.  

• 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 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. 
 

Wie kan er meedoen aan deze actie? 

Je kan meedoen aan deze Actie als je in de actieperiode vanaf dinsdag 17-03-2020  t/m 

de laatste dag dat onze winkels gesloten zijn i.v.m. Corona maatregelen, een 

“Bestellen en ophalen order” via onze webwinkel plaatst. Voor toezending van de 

digitale kortingskaart gebruikt IKEA het emailadres wat je hebt opgegeven in je 

Bestellen & Ophalen order. 

 

Wat als ik geen kortingskaart ontvangen heb? 

Controleer eerst de spambox in je mail; mocht de kortingskaart hier niet in zitten, neem 

dan contact op met ons IKEA Customer Support Center (zie hier beneden) of de 

klantenservice in een van onze winkels (na heropening).  

 

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. “Bestellen & ophalen digitale 

kortingskaart”, 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. 

 

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. 

 


