
 

Algemene voorwaarden – Date voor de planeet – evenement 4 februari 2023 
 

Wie organiseert dit evenement?  

Dit evenement wordt georganiseerd door IKEA B.V., Laan van Decima 1, 2031CX Haarlem (hierna “IKEA”).  
Dit evenement vindt enkel plaats bij de IKEA vestiging in Utrecht en is eenmalig op zaterdag 4 februari 2023.  

Waarvoor gelden deze voorwaarden?  

Deze voorwaarden gelden voor het evenement Date voor de planeet in IKEA Utrecht.  
• Door je aan te melden en mee te doen aan dit evenement stem je in met deze voorwaarden.  
• Deze voorwaarden zijn te raadplegen, printen en downloaden via de aanmeldpagina.  

 Wanneer is het evenement?  

Het evenement is op zaterdag 4 februari tussen 19:00 uur en 22:30 uur en is na winkelsluiting. Er kan niet 
gewinkeld worden tijdens het evenement. Wel is het mogelijk om wat te drinken te kopen in het IKEA 
restaurant.  
 
De aanmeldperiode start op vrijdag 13 januari tot vrijdag 3 februari 23:59 uur of totdat het maximaal aantal 
deelnemers is bereikt. Om mee te kunnen daten is registratie noodzakelijk. Een deelnemer kan te allen tijden 
zijn / haar / diens aanmelding terugtrekken.  

Over het evenement 

1. Het doel van het evenement is om de liefde voor IKEA te laten stijgen. Dit doen we door een 
evenement te organiseren waar mensen elkaar op een laagdrempelige manier kunnen ontmoeten en 
de liefde kunnen vinden. Het evenement is een eenmalige actie als onderdeel van een merkactivatie.  

2. Het evenement is gratis toegankelijk. Eventuele gratis giften op de avond zelf kunnen niet worden 
ingewisseld voor (contant) geld. 

3. Indien het maximum aantal deelnemers (1.100) is bereikt of als de uiterlijke registratiedatum is bereikt, 
kan er geen registratie meer plaatsvinden.  

4. Per persoon is slechts eenmalige registratie toegestaan.  
5. Alle door jou verstrekte informatie kan openbaar gedeeld worden. De informatie die je deelt bij 

registratie wordt tijdens het evenement op een badge getoond om zo het daten zo soepel mogelijk te 
laten verlopen. Op de dag zelf kun je – indien gewenst – seksuele voorkeur aangeven door middel van 
een sticker om zo aan te geven met wie je graag wil daten.  

6. De gegevens die je bij aanmelding deelt worden door aanmelder.nl verwerkt ten behoeve van het 
maken van een badge. De gegevens worden binnen 1 jaar na het evenement verwijderd en niet voor 
andere doeleinden dan het evenement gebruikt.  

7. Deelname aan het evenement is op vrijwillige basis en een deelnemer mag elk moment besluiten zijn / 
haar / diens deelname te beëindigen.  

8. IKEA is niet aansprakelijk voor liefdesverdriet en/of eventuele voortplanting vooraf, tijdens of na het 
evenement. Wel wensen we iedereen veel liefde en warmte toe.   

9. 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 het 
evenement 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 voorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de actie, zal door IKEA 
bekend gemaakt worden via de website van IKEA en / of via een e-mail naar het door jou opgegeven e-
mailadres bij registratie van het evenement. 

 
Aanwezigheid van journalisten, influencers en andere deelnemers 
 
Tijdens het evenement zijn ook journalisten, influencers en andere deelnemers aanwezig. Het staat hen vrij om 
beeldmateriaal (denk aan foto’s en video’s) van het evenement te maken ten behoeve van een publicatie of om 
bijvoorbeeld te delen op sociale media. Tevens staat het IKEA vrij om beeldmateriaal te maken van het event 
om te delen op de eigen kanalen of ten behoeve van eigen promotie. Bij aanwezigheid op het evenement ga je 
hiermee automatisch akkoord. 
 
Wie kan er meedoen aan dit evenement?  

Je kan meedoen aan dit evenement wanneer je 18 jaar of ouder bent. Je dient woonachtig te zijn in Nederland.   

Wat als ik een opmerking of klacht heb over de actie?  

Met vragen, opmerkingen of klachten omtrent dit evenement kan je terecht bij de klantenservice van de 
vestiging. Klachten over de voorwaarden en/of het evenement kun je indienen bij de klantenservice van IKEA, 
per post IKEA Customer Support Center, Postbus 3003, 9700 RM te Groningen o.v.v. Date voor de planeet of via 
telefoonnummer 050-7111267  (gebruikelijke belkosten).  
 
En dan nog wat andere punten 

We willen het evenement toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen maken. Volwassenen (18 jaar en ouder) 
zonder maximale leeftijdsgrens met verschillende seksuele voorkeuren zijn welkom. We gunnen het iedereen 
om de liefde te vinden. Tijdens het evenement maken we het daten zo eenvoudig mogelijk door de ruimte op 
leeftijd en seksuele voorkeur in te richten. Zo denken wij dat de kans dat jij jouw liefde vindt het grootste is. We 
kunnen echter niet garanderen dat je een geschikte match vindt.  

Wij besteden veel aandacht aan de organisatie van dit evenement. Desondanks kan het voorkomen dat de 
informatie hierover niet volledig of onjuist is of dat wij het evenement en/of de voorwaarden moeten 
aanpassen of het evenement 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 
voorwaarden handelt of als de deelnemer zich op een andere manier frauduleus of ongewenst 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 evenement en de bijbehorende voorwaarden worden verder beheerst door Nederlands recht. 

 

 

 

 



 

Terms and Conditions – Date voor de planeet – Event February 4, 2023 

Who organizes this event? 
This event is organized by IKEA BV, Laan van Decima 1, 2031CX Haarlem (hereinafter “IKEA”). 
This event only takes place at the IKEA store in Utrecht and is a one-time event on Saturday, February 4, 2023. 

What do these conditions apply to? 
These conditions apply to the Date voor de planeet event at IKEA Utrecht. 
- By registering and participating in this event you agree to these terms. 
- These terms and conditions can be consulted, printed and downloaded via the registration page. 
 

When is the event? 
The event is on Saturday, February 4, 2023, between 7:00 PM and 10:30 PM, after closing time. It’s not possible 
to shop during the event. However, it’s possible to buy a drink at the IKEA restaurant. 

The registration period starts on Friday, January 13, 2023, until Saturday, February 3 23:59, 2023, or until the 
maximum number of participants has been reached. Registration is required to be able to date. A participant 
can withdraw his/her/theirs registration at any time. 
 
About the event 

1. The aim of the event is to increase the love for IKEA. We do this by organizing an event where people 
can meet each other in an accessible way and find love. The event is a one-off as part of a brand 
activation. 

2. The event is free to attend. Any free gifts on the evening itself cannot be exchanged for (cash) money. 
3. If the maximum number of participants (1,100) has been reached or if the end of the registration 

period has been reached, it’s not possible to register for the event anymore. 
4. Only one registration is allowed per person.  
5. Any information you provide may be shared publicly. The information you share when registering will 

be shown on a badge during the event to make dating as smooth as possible. On the day itself you can 
- if desired - indicate your sexual preference by means of a sticker to indicate with whom you would 
like to date. 

6. The data you share when registering is processed by aanmelder.nl for the purpose of making a badge. 
The data will be deleted within 1 year after the event and will not be used for purposes other than the 
event. 

7. Participation in the event is on a voluntary base and a participant may decide to terminate 
his/her/theirs participation at any time. 

8. IKEA is not liable for heartbreak and/or any reproduction before, during or after the event. We do wish 
everyone lots of love and warmth. 

9. IKEA is entitled, at its own discretion and without prior notice, to change or modify these terms and 
conditions during the term of the promotion, or to suspend or modify the event without giving any 
reason, without IKEA being held liable as a result. IKEA is never obliged to pay damages to the 
participants. Changes or amendments to the terms and conditions and discontinuation, amendment 
or amendment of the promotion will be announced by IKEA via the IKEA website and/or via an e-mail 
to the e-mail address you provided when registering the event. 

Presence of journalists, influencers and other participants 
Journalists, influencers and other participants will also be present during the event. They are free to make 
visual material (such as photos and videos) of the event for publication or, for example, to share on social 
media. IKEA is also free to make visual material of the event to share on its own channels and or for its own 
promotion. By attending the event you automatically agree to this. 



 

Who can participate in this event? 
You can participate in this event if you are 18 years or older. You must be a resident in the Netherlands. 

What if I have a comment or complaint about the promotion? 
If you have any questions, comments or complaints about this event, please contact the customer service of 
the location. Complaints about the terms and conditions and/or the event can be submitted to IKEA customer 
service, by post IKEA Customer Support Center, PO Box 3003, 9700 RM Groningen stating Date voor de planeet 
or by telephone via 050-7111267 (usual call charges). 
 

And then some other points 
We want to make the event accessible to as many people as possible. Adults (18 years and older) with no 
maximum age limit with different sexual preferences are welcome. We wish everyone the opportunity of 
finding love. During the event we make dating as easy as possible by arranging the space according to age and 
sexual preference. We think that this set-up increases the chance of finding love. However, we cannot 
guarantee that you will find a suitable match. 

We pay a lot of attention to the organization of this event. Nevertheless, it’s possible that the information about 
this is incomplete or incorrect or that we have to adjust the event and/or the conditions or stop the event early. 
We are not liable for this or for any other damage resulting from this promotion. 

We may disqualify participants if we believe that the participant is not acting in accordance with these terms or 
if the participant is otherwise behaving fraudulently or inappropriately. 

If a provision of these terms and conditions should be void or voidable, this will not affect the other provisions 
of these terms and conditions. We will then replace that void or voidable provision with a valid provision. 

This event and the associated conditions are further governed by Dutch law. 

 


