
Naam van jouw knuffel

Land IKEA FAMILY lidmaatschapsnummer

IKEA FAMILY naam

Plaats

Jouw naam

Emailadres

Leeftijd

©
 In

te
r I

KE
A 

Sy
st

em
s 

B.
V.

 2
02

0



IKEA FAMILY lidmaatschapsnummer
Jouw naam

Vertel ons iets over je tekening:

©
 In

te
r I

KE
A 

Sy
st

em
s 

B.
V.

 2
02

0



 

ALGEMENE VOORWAARDEN  

IKEA TEKENWEDSTRIJD 2020 
Eisen voor deelname 

IKEA B.V. een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende aan de Laan van 
Decima 1 in (2031 CX) te Haarlem, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 33166333, hierna te noemen "IKEA", en 

IKEA of Sweden AB met btw-identificatienummer 556074-7551 en hoofdkantoor te Tulpanvägen 8, 343 34 
Älmhult, Zweden hierna te noemen "IoS", 

Organiseren samen de IKEA tekenwedstrijd. 

1. De IKEA tekenwedstrijd start 2 november 2020 en eindigt op 23 november 2020. De IKEA 
tekenwedstrijd is toegankelijk voor kinderen waarvan de ouders en verzorgers IKEA Family 
lid zijn ("IKEA Family leden"). Kinderen mogen niet ouder zijn dan twaalf (12) jaar om deel te 
nemen. IKEA medewerkers en hun directe familie zijn uitgesloten van de wedstrijd.  

2. IKEA behoudt zich te allen tijde het recht voor om van het IKEA FAMILY lid, waarvan het kind 
meedoet, een identiteitsbewijs te vragen, dan wel een soortgelijk document aan IKEA te 
overleggen. Als de deelnemer weigert een dergelijk bewijs aan IKEA te overhandigen, mag 
IKEA de deelnemer uitsluiten van deelname aan de wedstrijd. 

3. Er is geen inschrijfgeld dan wel een aankoop van IKEA benodigd om deel te nemen aan de 
wedstrijd.  

4. Ieder kind die van plan is aan de wedstrijd deel te nemen, moet hiervoor toestemming 
hebben van zijn/haar ouder of verzorger. Toestemming wordt verondersteld als de ouder 
of verzorger deze Algemene Voorwaarden heeft ondertekend. De ouder of verzorger moet, 
om het kind te laten deelnemen aan de tekenwedstrijd zijn/haar IKEA Family lidmaatschap 
kunnen aantonen bij de werknemer van IKEA die verantwoordelijk is voor deze wedstrijd.  

5. Elk kind mag slechts één tekening inzenden. Kinderen mogen tijdens hun deelname niet 
worden geassisteerd door een ouder, verzorger of een derde partij. Dergelijke inzendingen 
worden gediskwalificeerd. Onvolledige, dan wel inzendingen die niet tussen 2 november 
2020 en 23 november 2020 door IKEA zijn ontvangen, zijn in ieder geval uitgesloten van 
deelname.  

6. De tekening van de deelnemer dient op wit papier in A4- of brief-formaat worden 
ingezonden. De deelnemer en zijn/haar ouder of verzorger dienen op de achterkant van de 
tekening de volgende informatie vermelden: 

i. Voornaam en leeftijd van de deelnemer; en 

ii. Voor- en achternaam, contactgegevens van de ouder of verzorger en het IKEA 
Family lidmaatschapsnummer  



iii. Ik, (naam ouder), geef als ouder/voogd toestemming aan (naam deelnemer) om 
deel te nemen aan de IKEA tekenwedstrijd 2020 (datum) en (handtekening). 

Hoe kan je deelnemen? 

7. IKEA nodigt alle deelnemers uit om mee te doen. Aan de deelnemers wordt gevraagd een 
tekening te maken van hun droomknuffel. 

8. Een selectie van 50 tekeningen ("Winkelfinalisten") wordt door IKEA naar het IKEA Service 
Office gestuurd. IKEA bepaalt en communiceert aan de deelnemers de procedure voor de 
selectie van de 50 Winkelfinalisten.  

9. Uit de Winkelfinalisten wordt door het IKEA Service Office een selectie gemaakt van 15 
tekeningen ("Finalisten op landelijk niveau"). IKEA bepaalt de procedure voor de selectie van 
de vijftien Finalisten op landelijk niveau. 

10. Elk deelnemend land stuurt de inzendingen van de 15 Finalisten naar IoS waar een jury zes 
internationale winnende tekeningen selecteert ("Internationale Winnaars"). De jury bestaat 
uit het productontwikkelingsteam van IoS.  

11. De Internationale Winnaars worden beoordeeld op basis van nieuwswaarde, uniekheid, 
commerciële potentie en de haalbaarheid om het ontwerp als knuffel te produceren. 

Prijzen 

12. Alle inzendingen op winkelniveau ontvangen een diploma voor deelname. Deze kan 
opgehaald worden in de winkel of wordt digitaal toegestuurd.   

13. Enkel de Internationale Winnaars ontvangen een door IoS gemaakte knuffel gemaakt op 
basis van de door hen ingezonden tekeningen. Er zijn in totaal zes Internationale Winnaars.  

14. De te winnen prijzen zijn niet onderhandelbaar, niet overdraagbaar en niet restitueerbaar. 
In ruil voor de prijs of een deel van de prijs worden geen alternatieven in de vorm van 
contant geld of krediet in de welke vorm dan ook gegeven. IKEA. IKEA behoudt zich het 
recht voor de prijs te vervangen door een andere prijs of iets van vergelijkbare waarde. 
Eventuele belastingvorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de ontvangen 
prijs, zullen door de ouder of verzorger voor de Internationale Winnaar worden betaald in 
overeenstemming met de lokale wetgeving. 

15. IKEA en/of IoS behouden zich het absolute recht voor een andere winnaar te selecteren en 
de prijs toe te kennen aan een andere deelnemer in het geval dat IKEA en/of IoS redelijke 
gronden hebben om aan te nemen dat een deelnemer heeft gehandeld op een manier die 
niet in overeenstemming en in strijd is met deze Algemene Voorwaarden. IKEA behoudt 
zich voornoemd recht eveneens voor indien een deelnemer heeft gehandeld op een manier 
die door IKEA en/of IoS als ongepast, onwettig of aanstootgevend wordt beschouwt.  

16. De Winkelfinalisten, Finalisten op landelijk niveau en Internationale Winnaars worden per e-
mail en/of telefonisch op de hoogte gesteld door IKEA. 

17. IoS selecteert de zes Internationale Winnaars. Deze beslissing is definitief. Er zal geen 
correspondentie met een lid van de IKEA Family plaatsvinden over de verkiezing van de 
Internationale Winnaars. 



 

 

Aansprakelijkheid en toestemming 

18. De organisator van deze wedstrijd is IKEA. Eventuele vragen over de wedstrijd kunnen 
worden verzonden naar de IKEA Local Marketing Specialist Roderick Stelt via de volgende 
contactgegevens:  

• E-mailadres: sagoskatt.competitie.nl@ikea.com  
• Telefoonnummer: 0900 - 235 45 32 

19. IKEA en/of IoS aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor netwerk-, computer- of 
softwarestoringen van welke aard dan die het verzenden of ontvangen van e-mail kunnen 
beperken of vertragen. Een verzendbewijs is geen bewijs van ontvangst van een e-mail.  

20. IKEA en/of IoS is niet aansprakelijk voor enig verlies dat voortvloeit uit het uitstellen, 
wijzigen dan wel annuleren van de prijs. Daarbij is IKEA op geen enkele wijze aansprakelijk 
voor enige handeling dan wel het verzuim van een externe leverancier in relatie tot de prijs. 
IKEA en/of IoS sluit geen enkele aansprakelijkheid uit voortvloeiend uit dood of persoonlijk 
letsel dat ontstaat door nalatigheid, fraude dan wel door onvoorziene omstandigheden.  

Persoonlijke gegevens 

21. Om aan deze wedstrijd mee te kunnen doen, moeten deelnemers en hun ouders of 
verzorgers persoonlijke gegevens verstrekken. De ouder of verzorger erkent dat hij/zij de 
inhoud van de bijgevoegde Privacyverklaring, Bijlage 1, waarin wordt beschreven hoe de 
persoonlijke gegevens worden verwerkt, heeft gelezen en begrepen,  

22. De ouder of verzorger is zich ervan bewust dat de voornaam, leeftijd en het land van het kind, 
indien deze tot Internationale Winnaar wordt uitgeroepen, wereldwijd online zal worden 
gepubliceerd, bijv. op webpagina's, sociale media en in gedrukte media. Dit betekent dat de 
voornaam, leeftijd en het land van het kind wordt overgedragen aan landen buiten de 
Europese Economische Ruimte. Online publiceren betekent bovendien dat IKEA geen 
volledige controle heeft over de persoonlijke gegevens, omdat IKEA niet kan voorkomen dat 
voornoemde persoonlijke gegevens worden gedownload en verspreid. 

Intellectuele eigendomsrechten 

23. IoS is voornemens nieuwe productontwerpen baseren op de inzendingen (de tekeningen) 
van de zes Internationale Winnaars. IKEA wil op deze wijze een gedeelte van deze 
ontwerpen produceren met als doel de hieruit voortvloeiende producten zowel on- als 
offline in de IKEA winkels te verkopen (commercieel gebruik). Voor elke verkochte knuffel 
doneert IKEA een bedrag aan een door IKEA gekozen goed doel waarmee kinderen worden 
gesteund die in nood zijn, waarvan de ontwikkeling van het kind wordt gestimuleerd dan 
wel worden gestimuleerd in de mogelijkheid tot  spelen.  

24. Alle inzendingen voor de wedstrijd moeten het oorspronkelijke werk van de deelnemer zijn. 
Alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteurs- en 
ontwerprechten van de door de deelnemers ingezonden tekeningen, de beschrijving van 
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het creatieve proces, de winnende inzendingen en het gemaakte speelgoed worden 
overgedragen aan en behoren toe aan IoS vanaf het moment dat de inzendingen IKEA 
hebben bereikt. IoS heeft het recht om het oorspronkelijke werk te wijzigen en aan te 
passen met als doel de knuffels te kunnen produceren. Het oorspronkelijke werk en 
eventuele wijzigingen en aanpassingen mogen door alle aan IoS gelieerde ondernemingen 
worden gebruikt in marketingmateriaal, ongeacht het medium en de vorm. 

25. Indien de naam van de deelnemer voor marketingdoeleinden wordt vermeld, wordt de 
deelnemer alleen met zijn/haar voornaam genoemd. Hierbij wordt afgezien van elk recht 
om met naam te worden vermeld bij de verkoop en productie van de knuffel. 

26. De zes Internationale Winnaars, waarvan de tekeningen zijn bedoeld voor commercieel 
gebruik, hebben geen recht op het ontwerp, ontvangen geen vergoeding, beloning of 
ander voordeel ten gevolge van het gebruik van hun ontwerp anders dan de prijzen die in 
deze Algemene Voorwaarden staan vermeld. IKEA ontwikkelt geen zaken producten basis 
van de niet-winnaars van de wedstrijd. Als een van de zes ontwerpen niet kan worden 
geproduceerd of verkocht, behoudt IoS zich het recht voor dit product niet te produceren 
dan wel uit haar collectie te halen.   

Toepasselijk recht 

27. Alle uit deze tekenwedstrijd voortvloeiende geschillen of claims die op enigerlei wijze in 
verband kunnen worden gebracht met deze tekenwedstrijd worden uitgelegd in 
overeenstemming met Nederlands recht. 

Door deel te nemen aan de IKEA tekenwedstrijd verklaart de deelnemer dan wel de 
ouder(s) dan wel de verzorger(s) van de Deelnemer akkoord te zijn met de Algemene 
Voorwaarden. De ouder(s) dan wel de verzorger(s) van de Deelnemer bevestigt bij 
ondertekening van de Algemene Voorwaarden eveneens de inhoud van de bijgevoegde 
Privacyverklaring te hebben gelezen en begrepen. 

 IKEA B.V 

 

Plaats en datum: 

 

 

__________________________________   __________________________________   

Handtekening van ouder/verzorger  Handtekening van ouder/verzorger  
   

 

___________________________________   ___________________________________    

Naam van ouder/verzorger   Naam van ouder/verzorger  

 


