
 

Actievoorwaarden: Meubel inruilservice, ontvang 50% meer voor de meubels die je 
in de actieperiode inruilt. 
 

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. 

Waarvoor gelden deze actievoorwaarden?  

Deze actievoorwaarden gelden voor de actie ‘Meubel inruilservice, ontvang in de actieperiode 50% meer voor 
meubels die je inruilt’   

• Door mee te doen aan deze actie stem je in met deze actievoorwaarden.  
• Deze actievoorwaarden zijn te raadplegen, printen en downloaden op Actievoorwaarden - IKEA 

 Wat is de actieperiode?  

De actieperiode is van 15 november t/m 29 november 2021. Je kan meubels waar je in de actieperiode een 
prijsvoorstel voor hebt ontvangen nog, op vertoon van je prijsvoorstel en IKEA Family kaart, tot en met 31 
januari 2022 inleveren voor de aanbiedingsprijs.  

Wat houdt de actie in?  

Wanneer je van 15 november t/m 29 november 2021 een prijsvoorstel voor de Meubel inruilservice maakt 
ontvang je 50% meer voor meubels. Je krijgt de extra korting wanneer je de meubels, op vertoon van je 
prijsvoorstel, inruilt tot en met 31 januari 2022 en bij gebruik van je IKEA Family  kaart. 

• De actie is niet geldig in combinatie met eventueel andere geldende kortingen/acties.  
• De actie geldt voor de Meubel inruilservice waar je tussen 15 november t/m 29 november 2021 een 

prijsvoorstel voor maakt op de IKEA website. De meubels ruil je uiterlijk 31 januari 2022 bij de 
klantenservice van een IKEA winkel in Nederland in op vertoon van je IKEA Family kaart. Bij het inruilen 
toon je het prijsvoorstel (bijvoorbeeld digitaal op je telefoon) uit de actieperiode. 

• De actieprijs kan niet achteraf, na het einde van de actieperiode, worden verkregen.  
• De actie is alleen van toepassing op producten die onder de Meubel inruilservice vallen. Als je een 

prijsvoorstel op de IKEA website maakt kan je meteen zien welke artikelen je in kan ruilen. 
• Prijsvoorstellen van na 29 november 2021 komen niet meer voor de actie in aanmerking.  
• 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 de 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.  

• Tijdens de inleverperiode van de actie is het nodig dat je voor het inleveren van je meubels in de IKEA 
winkel een afspraak maakt. De optie voor het maken van een afspraak vind je op de website wanneer 
je een prijsvoorstel maakt voor de Meubel inruilservice. Tussen 18 december 2021 en 2 januari 2022 is 
het niet mogelijk om je meubels in te ruilen. 

o Hier vind je meer informatie over de Meubel inruilservice: Meubel inruilservice - IKEA 

https://www.ikea.com/nl/nl/campaigns/actievoorwaarden-pub8172f8ab
https://www.ikea.com/nl/nl/customer-service/services/meubel-inruilservice-pub5a210110


 

• Het prijsvoorstel van IKEA is een indicatie. In de IKEA winkel wordt je meubel beoordeeld en op basis 
hiervan wordt een definitief voorstel gedaan. Op de definitieve prijs is de actieprijs van toepassing. Dit 
is volledig ter beoordeling van de medewerker in de IKEA winkel.  

• De uitbetaling van het prijsvoorstel van de Meubel inruilservice krijg je op een tegoedkaart. De 
tegoedkaart kan niet ingewisseld worden voor contant geld of op een andere manier worden 
uitbetaald. 

Wie kan er meedoen aan deze actie?  

Je kan meedoen aan deze actie wanneer je in de actieperiode van 15 november t/m 29 november 2021 een 
prijsvoorstel voor de Meubel inruilservice maakt en de meubels uiterlijk 31 januari 2022 in een IKEA winkel in 
Nederland inlevert en bij gebruik van je IKEA Family  kaart. 

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. 
Meubel inruilservice, ontvang 50% meer voor de meubels die je in de actieperiode inruilt., of via 
telefoonnummer 050-7111267  (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.  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


