
Actievoorwaarden 

“Marker Wadden IKEA Family winactie” 
 

 

Wie organiseert deze actie? 

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

(hierna “IKEA”).  
 

Waarvoor gelden deze actievoorwaarden? 

Deze actievoorwaarden gelden voor de “Marker Wadden IKEA Family winactie” (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 winactie loop van maandag 16 november 2020 tot en met zondag 29 november 2020.  

 

Wat houdt de actie in? 

IKEA Family leden kunnen zich inschrijven om kans te maken op een verblijf op de 
Marker Wadden. Er worden 15 verblijven weggegeven, die plaatsvinden tussen 1 januari 

2021 en 30 januari 2021. Meer informatie over de prijs kun je lezen onder “Wat kan ik 
winnen?”. 

 

Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname aan deze Actie. 
 

Deze actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode 

promotionele Kansspelen en worden verder beheerst door Nederlands recht. 
 

Hoe kan ik meedoen aan deze Actie? 

Om mee te kunnen doen moet het IKEA Family lid inloggen op de Marker Wadden IKEA 
Family actiepagina of IKEA.nl. Na inloggen, is het mogelijk om je in te schrijven voor de 

winactie op de actiepagina. Voor deze inschrijving is het noodzakelijk dat je toestemming 

geeft dat IKEA je e-mail communicatie mag sturen. De winnaars krijgen namelijk bericht 
per e-mail.  

 

De organisatie van de Marker Wadden, Natuurmonumenten en Landal GreenParks, zal bij 
het plannen van het verblijf en voor de aankomst op het eiland telefonisch contact 

opnemen met de winnaars. De winnaars dienen er daarom voor te zorgen dat het 
telefoonnummer in het online Family profiel up to date is. 

 

Wat kan ik winnen? 

Een verblijf op de Marker Wadden t.w.v. gemiddeld € 369,-. IKEA geeft er 15 weg, de 

verblijven vinden plaats in januari 2021. Er zijn twee types, een weekend (vrijdag tot 

maandag) of een midweek (maandag – vrijdag). Een verblijf is voor maximaal 4 

personen. Het is niet mogelijk vooraf een specifieke datum te selecteren. Dit zal in 

overleg met de organisatie van de Marker Wadden worden ingepland. In de prijs en het 

verblijf zijn inbegrepen: het vervoer met de boot, de reserveringskosten, 

https://www.ikea.com/nl/en/campaigns/markerwadden-ikea-family-lottery-pub91c47f10
https://www.ikea.com/nl/nl/profile/login


toeristenbelasting en het (kinder)bedlinnen. Meer informatie over de accommodatie is 

vindbaar via deze link.  

Als je een prijs hebt gewonnen ontvang je uiterlijk 13 december persoonlijk bericht van 
IKEA op het opgegeven e-mailadres in jouw Family profiel.  

 

Om het verblijf te plannen zal de organisatie van de Marker Wadden, Natuurmonumenten 
en Landal GreenParks, op een later moment telefonisch contact opnemen met de 

winnaars. Zij ontvangen alleen de gegevens van de winnaars. Zij zullen deze gegevens 

alleen voor dit doel gebruiken en niet delen met andere personen of bedrijven. 
 

De prijzen zijn niet in te wisselen voor contact geld of een andere prijs. 

Hoe wordt de winnaar bepaald? 

De winnaar worden via automatische loting uitgekozen. De bekendmaking vindt uiterlijk 
13 december plaats. De winnaars krijgen persoonlijk bericht per e-mail. Indien de 

Winnaar na 7 dagen nog niet heeft gereageerd, zijn wij genoodzaakt iemand anders blij 

te maken met de prijs. 
De verliezers krijgen niet automatisch bericht.  

Op de wedstrijdpagina op IKEA.nl zal middels een algemene vermelding bekend worden 
gemaakt dat de winnaars zijn uitgekozen.  

 

Wie kan er meedoen aan deze actie? 

Je kan meedoen aan deze Actie als je IKEA Family lid bent en ouder bent dan 18 jaar. 
Ieder IKEA Family lid kan maximaal eenmaal inschrijven voor de actie. 

 

Deelname is uitgesloten voor medewerkers van IKEA en de door IKEA ingeschakelde 
bedrijven die de Actie organiseren. 

 

Wat gebeurt er met mijn gegevens? 

Bij deelname aan deze actie verwerken wij jouw persoonsgegevens. Dit doen wij om de 

Actie op de juiste manier te kunnen uitvoeren en de eventueel gewonnen prijs aan je uit 

te kunnen reiken. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring 'deelnemen aan een 

actie of evenement'. Indien je een prijs gewonnen hebt sturen wij je voor- en 

achternaam, telefoonnummer en e-mailadres door naar Marker Wadden om je verblijf 

daar te kunnen realiseren. Zie voor meer informatie de privacyverklaring van Marker 

Wadden Landal GreenParks en Natuurmonumenten.  

Indien je vragen hebt over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken, je je inschrijving 

aan de winactie wilt intrekken, of als je je rechten wilt uitoefenen neem dan contact op 

met onze klantenservice onder vermelding van 'Privacy'. Bij 'wat als ik een opmerking of 

klacht heb over de Actie' kun je meer lezen over hoe je contact met ons opneemt. 

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, 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). 

 

En dan nog wat andere punten:  

https://www.landal.nl/parken/marker-wadden
https://www.ikea.com/nl/nl/customer-service/privacy-policy/deelnemen-aan-een-actie-of-evenement-pub3bfb0a41
https://www.ikea.com/nl/nl/customer-service/privacy-policy/deelnemen-aan-een-actie-of-evenement-pub3bfb0a41
https://www.landal.nl/algemeen/privacy
https://www.natuurmonumenten.nl/uw-privacy
https://www.ikea.com/nl/nl/customer-service/


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. 
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