AANVULLENDE KEUKENDEPOT GARANTIE
In aanvulling op de garantie volgens de CBW Algemene Voorwaarden (Centrale Branchevereniging Wonen) biedt Keukendepot u een uitgebreide productgarantie op keukenmeubelen en werkbladen voor een periode van 10 jaar. Deze garantie geldt uitsluitend ten
aanzien van de gebreken als gevolg van fabricage en/of materiaalfouten.
In geval van gebreken waarvan Keukendepot niet aannemelijk kan maken dat deze het
gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik, wordt gedurende de
garantieperiode een garantie gegeven volgens het volgende systeem. De aanspraak uit
hoofde van deze garantieregeling zal evenwel nooit meer (kunnen) bedragen dan het
originele aankoopbedrag inclusief BTW.
Keukendepot neemt de kosten van reparatie c.q. herlevering, met inbegrip van vracht- en
voorrijkosten, voor haar rekening conform de navolgende staffel:

tot twee jaar na factuurdatum:				
na twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum:		
na drie jaar en tot vier jaar na factuurdatum:
na vier jaar en tot vijf jaar na factuurdatum:
na vijf jaar en tot zes jaar na factuurdatum:
na zes jaar en tot zeven jaar na factuurdatum:
na zeven jaar en tot acht jaar na factuurdatum:
na acht jaar en tot negen jaar na factuurdatum:
na negen jaar en tot tien jaar na factuurdatum:
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GARANTIEVOORWAARDEN
De Keukendepot garantie is uitsluitend van toepassing onder de volgende voorwaarden:
De garantie geldt uitsluitend voor keukenmeubelen en werkbladen. Uitgesloten van de
garantie zijn dus onder meer inbouwapparatuur en accessoires.
De garantietermijn gaat in op de factuurdatum vermeld op de factuur met betrekking tot
het keukenmeubel en/of werkblad ten aanzien waarvan een beroep op deze garantieregeling
wordt gedaan.
Transport-, inbouw-, montage-, en demontagekosten alsmede de voorrijkosten van de
monteur vallen niet onder deze aanvullende Keukendepot garantie. Op deze kosten zijn
gedurende de eerste 3 jaar na aankoop de CBW Algemene Voorwaarden van toepassing.
De garantiepercentages worden berekend over de daadwerkelijke kosten van reparatie of
herlevering van het desbetreffende keukenmeubel en/of werkblad. De aanvullende
Keukendepot garantie geldt tot maximaal het originele aankoopbedrag inclusief BTW.
Eventuele aanspraken boven dit bedrag vallen niet onder deze garantieregeling.

AANVULLENDE KEUKENDEPOT GARANTIE
Uitgesloten van deze garantie zijn showroommodellen alsmede keukenfronten en
onderdelen, die niet meer leverbaar zijn door de leveranciers van Keukendepot.
Onder de garantie vallen uitsluitend gebreken die op grond van de
CBW Algemene Voorwaarden tot een garantieaanspraak leiden.
Na constatering van een gebrek dient de afnemer al datgene te doen dat (verdere)
schade voorkomt of beperkt. De afnemer dient binnen 2 maanden nadat het gebrek is
ontdekt of redelijkerwijze had kunnen worden ontdekt een beroep op deze garantieregeling
te doen, bij gebreke waarvan de garantie vervalt.
De datum van het indienen van de klacht is bepalend voor het antwoord op de vraag
welke garantieaanspraak van toepassing is.
Er kan alleen een beroep op deze garantieregeling worden gedaan indien de originele
aankoopfactuur kan worden overgelegd.
Uitsluitend de afnemer kan een beroep op deze garantieregeling doen.
Keukendepot dient in de gelegenheid te worden gesteld om het keukenmeubel en/of
werkblad te (laten) inspecteren om het gebrek vast te stellen, op straffe van verval van de
garantie.
Buiten het bepaalde in de voorgaande bepalingen heeft de afnemer enkel aanspraak
op Keukendepot gerantie uit hoofde van deze garantieregeling. Keukendepot is nimmer
aansprakelijk voor kosten, (gevolg)schade en/of hinder aan de zijde van de afnemer of
een derde, die ten gevolge van een gebrek op de uitvoering van garantiewerkzaamheden
(kunnen) ontstaan.
De CBW Algemene Voorwaarden blijven op de overeenkomst van kracht, tenzij en voor zover
daarvan in deze garantieregeling wordt afgeweken.
Deze garantieregeling treedt in werking op 1 januari 2017 en kan uitsluitend worden
vervangen door een latere versie.

