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Garantievoorwaarden Geberit AquaClean 

 

Naast de wettelijke garantierechten van de koper jegens de verkoper, en zonder deze rechten te beperken, garandeert 

Geberit B.V. de koper het volgende voor nieuwe apparatuur: 

 

I.     Duur en aanvang van de garantie 

1. De garantietermijn bedraagt: 

a. 24 maanden voor Geberit AquaClean producten die volgens de voorschriften zijn gebruikt. 

b. Om in aanmerking te komen voor 12 maanden extra garantie (totaal 36 maanden) geldt de voorwaarde 

dat u uw aankoop binnen 90 dagen na installatie registreert. Dit doet u door uw aankoop te registreren via 

onze website www.geberit-aquaclean.nl of door de meegeleverde garantiekaart ingevuld aan ons te 

retourneren.  De automatische terugkoppeling van uw registratie geldt als 12 maanden extra garantie. 

2. De garantietermijn begint op de installatie-/leverdatum van het apparaat.  

3. De garantietermijn wordt niet verlengd door garantiewerkzaamheden en vervangingsleveringen in het kader van de 

garantie. 

 

II.    Garantievoorwaarden 

Op verzoek van Geberit B.V. moet de aankoopnota (= garantiebewijs) worden getoond. 

 

III.   Inhoud en omvang van de garantie 

1. In de eerste 24 maanden worden gebreken binnen een redelijke termijn kosteloos verholpen, hetzij door reparatie, 

hetzij door de betreffende onderdelen te vervangen. De hieruit voortvloeiende kosten (transportkosten, 

voorrijkosten, arbeidsloon en kosten van onderdelen) zijn voor rekening van Geberit B.V.  

Vervangen onderdelen of apparaten worden eigendom van Geberit B.V 

2. In het 3e jaar zijn uitsluitend de kosten van onderdelen voor Geberit B.V. 

3. De garantie omvat geen verdergaand recht op schadevergoeding jegens Geberit B.V., tenzij de door Geberit B.V. 

geautoriseerde en met de werkzaamheden belaste technicus met opzet of grof nalatig heeft gehandeld. 

4. De garantie omvat niet de levering van verbruiksgoederen en toebehoren. 

5. Reparaties dienen uitsluitend te worden uitgevoerd door serviceorganisaties die door Geberit B.V. voor deze 

werkzaamheden zijn geschoold en geautoriseerd. 

 

IV.   Beperking van de garantie 

Buiten de garantie vallen gebreken en storingen als gevolg van: 

1. Onjuiste opstelling of installatie, bijvoorbeeld door het niet in acht nemen van de geldende veiligheidsvoorschriften 

of de aanwijzingen in de gebruiks-, installatie- en montagehandleiding. 

2. Onjuist gebruik, alsmede onjuiste bediening of belasting. 

3. Externe invloeden, zoals transportschade, schade als gevolg van stoten of slaan, schade door weersinvloeden of 

andere omgevingsinvloeden. 

4. Reparaties en aanpassingen die zijn uitgevoerd door serviceorganisaties die niet door Geberit B.V. voor deze 

werkzaamheden zijn geschoold en geautoriseerd. 

5. Gebruik van niet-originele Geberit-onderdelen en niet door Geberit B.V. vrijgegeven toebehoren. 

6. Onderdelen die afhankelijk van de aard en intensiteit van het gebruik slijten en/of vervuilen. 

7. Stroom- en spanningsschommelingen, die buiten het door de fabrikant aangegeven tolerantiebereik liggen. 

8. Het niet uitvoeren van de onderhouds- en reinigingswerkzaamheden volgens de gebruiksaanwijzing. 

 

V.   Gegevensbescherming 

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw opdracht en voor de afhandeling van 

garantieaanspraken, met inachtneming van de wet gegevensbescherming. 


