Fabriekswaarborg van onze Duitse keukenfabrikant
Garantieverklaring voor 5 jaar
1. Algemeen
Wij verlenen onze handelspartners een garantie van 5 jaar.
2. Garantiegerechtigde
De handelspartners hebben recht op aanspraken op de garantie.
Een aftreding van rechten uit volgende verklaring is uitgesloten
3. Duur van de garantie
Bij de door ons verleende garantie gaat het om een garantie met een duur van 5 jaar. De garantie begint op het
tijdstip van levering van de goederen aan de speciaalzaak.
4. Omvang van de garantie
De garantie omvat mankementen en schade, die op constructiefouten, fabricagefouten, materiaalfouten of
uitvoeringsfouten berusten. In dat geval nemen wij de materiaalkosten voor onze rekening die voor herstel nodig
zijn. Voorwaarde is, dat voorleveranciers nog originele onderdelen ter beschikking kunnen stellen. De garantie
geldt niet voor montage-, gebruiks- en waterschade en evenmin voor door veroudering veroorzaakte
kleurveranderingen door licht- en klimaatinvloeden. De garantie heeft uitsluitend betrekking op het vervangen van
gebrekkige onderdelen. montage-, transport- en kosten die daar uit resulteren zijn uitgesloten.
5. Uitsluiting
Bij eigenmachtige verandering aan de door ons geleverde delen komt de aanspraak op het naleveren van door
ons geleverde onderdelen te vervallen. Voor toebehoren, die door de leverancier geleverd worden, bijvoorbeeld
elektrische apparaten, lampen, aanrechten, armaturen, afvalbakken etc., gelden de garantiebepalingen van de
betreffende fabrikanten. De garantie geldt niet voor slijtagedelen, gemakkelijk breekbare delen als glas en
kunststof, resp. delen van rubber of gloeilampen en schade en gebreken die door foutief gebruik zijn ontstaan.
Iets anders geldt uitsluitend, wanneer de oorzaak op constructiefouten, fabricagefouten, materiaalfouten of
uitvoeringsfouten berust. De garantie geldt evenmin voor letselschade en gevolgschade. Een kleur
wordt in principe onder een met een daglicht vergelijkbare, normale lamp afgestemd en vastgelegd. Verschillende
oppervlakken en materialen reageren afhankelijk van de lichtsoort (daglicht, halogeenverlichting e.a.) echter qua
kleur afwijkend van elkaar. Dit effect is echter ook bij lichte kunststoffen en lakken mogelijk, zelfs wanneer de
materiaalbasis en de structuur van het oppervlak identiek zijn. Afwijkingen in kleur en structuur, ook bij een
eensluidende kleuraanduiding zijn op grond van de hierboven vermelde invloeden onvermijdelijk en vormen geen
reden tot bezwaar.
6. Garantieverlies
De aanspraak op garantie vervalt, wanneer reparaties of ingrepen door personen zijn uitgevoerd, die niet door de
fabrikant zijn gemachtigd. De garantie komt eveneens volledig te vervallen, wanneer aan enkele in de
garantievoorwaarden opgenomen voorwaarden niet is voldaan.
7. Garantiegeval
De schade wordt uitsluitend door de speciaalzaak verholpen of in bijzondere gevallen na afspraak door onze
servicedienst. Is er sprake van een gebrek of schade, die door deze garantie leidt tot de verplichting hiervoor in te
staan, dan dient dit ons direct gemeld te worden. De handelaar dient een nauwkeurige beschrijving van de
schade voor te leggen. De handelaar is verplicht alles te doen, wat ter verduidelijking dienen kan. Dat betekent,
dat de handelaar onze vragen waarheidsgetrouw en volledig beantwoorden moet. Bij het vaststellen van een
geval van garantie stellen wij de handelaar gratis passende, vervangende materialen ter beschikking. Bij
constatering van een garantieval stellen wij de handelaar desbetreffend vervangend materiaal ter
beschikking. Garantieleveringen brengen noch een verlenging van de garantietermijn teweeg, noch wordt er een
nieuwe garantietermijn in beweging gezet.
De garantietijd voor losse-/vervangende onderdelen eindigt met de garantietermijn van de gehele keuken
8. Ruimtelijk geldigheidsgebied
Het ruimtelijk geldigheidsgebied van deze garantie betreft alle landen, waarin handelspartners woonachtig zijn.
9. Toepasselijk recht
Voor aanspraken op de garantie is het Duitse recht van toepassing.

