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55 Jaar Garantie / Belangrijke Informatie

Bewaar al uw documenten zorgvuldig, 
want ze maken deel uit van uw koopcontract.  
Op onze merkproducten ontvangt u als eerste koper 5 jaar garantie op de kwaliteit van het materiaal en het oppervlak, op de 
betrouwbaarheid en de professionele verwerking van alle producten van Express Möbel GmbH & Co. KG in overeenstemming met 
RAL-GZ 430, de kwaliteit en test voorschriften van de DGM (Deutsche Gütegemeinschaft Möbel e. V.), die van toepassing zijn op 
de leverantie. De garantie omvat de wettelijke vrijwaring van 2 jaar en geldt alleen voor nieuwe goederen en uitsluitend voor consu-
menten in de zin van § 13 BW (BGB). De garantie is niet overdraagbaar en bestrijkt de geografische reikwijdte van het toepasselijk 
recht bij het tot stand komen van de koopovereenkomst. Een vordering buiten dit toepassingsgebied is uitgesloten. Voor acces-
soires zoals elektrische aandrijvingen, verlichting e.d. geldt slechts de wettelijke vrijwaring. Bekleding (bv. stoff en, imitatieleer) is in 
principe uitgesloten van de garantie. De wettelijke aanspraak op garantie, zoals aanvullende prestaties, ontbinding of schadeher-
stel wordt niet beïnvloed door deze garantie. De koper heeft – onafhankelijk van deze garantie – alle rechten op grond van § 437 
BW (BGB) in het geval de goederen bij risico-overdracht niet vrij waren van gebreken.

Garantievoorwaarden:
De garantie wordt door de garantiegever naar keuze ingevuld door bijstelling of vervanging en niet geremd of onderbroken door 
prestaties. De garantie eindigt dus 5 jaar na de leveringsdatum. Correcte opslag, correct transport, opbouw, installatie en instructie 
door bevoegde personen zijn dwingende garantievoorwaarden. Hoge gebruikswaarde en functionaliteit worden alleen duurzaam 
gegarandeerd door het op de juiste wijze verticaal en horizontaal instellen en aanpassen van de montagewijze aan de bouwkundi-
ge omstandigheden en het exact aanbrengen van de bevestigingsmaterialen. Hangelementen, wandmontage en voorgeschreven 
kiepbeveiliging zijn uitsluitend toegestaan door gebruik te maken van de meegeleverde beslagtechniek en alleen in wandcons-
tructies die voldoende belast kunnen worden, bijvoorbeeld muurwerk. Voor alle elektronische componenten gelden de relevante 
inbouwvoorschriften, veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies van de fabrikant van de apparatuur, evenals de meegelever-
de montage-instructies. De garantie behelst geen 5 jaar nieuwwaarde. Bij schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door eigen 
vervoer of montage, verkeerd gebruik en veranderingen in de wijze van monteren of gebruiksmaterialen, kan geen aansprakelij-
kheid worden aanvaard.

Niet onder de garantie vallen:
•  slijtage zoals bv.
 •   normale en natuurlijke slijtage
 •   slijtage door overmatig of verkeerd gebruik
•  schade die ontstaat door normaal en natuurlijk gebruik bij de koper thuis
•  ondeugdelijke aanpassingen door onbevoegde personen
•  ongewoon gebruik, bijv. voor commerciële doelen buiten de private woonomgeving
•  onnodige blootstelling aan hitte, vocht, vloeistoffen en schoonmaakmiddelen.
•  schade door puntige, scherpe, hete of vochtige voorwerpen
•  klimaatsinvloeden zoals extreme droogte, vochtigheid, licht, temperatuur
•  opzettelijke beschadiging, misbruik, overbelasting of schade door ongeval
•  schade en verontreiniging door huisdieren, hittebronnen, weersomstandigheden
•  verontreiniging door bijv. transpiratie, lichaams- of haarverzorgingsmiddelen
•  verkleuring door geneesmiddelen (toxische reactie)
•  alle veranderingen door zuren, oplos- of alcoholhoudende middelen
•  ongeschikte reinigings-, reparatie- of aanpassingsinspanningen
•  vochtschade als gevolg van aanhoudende vochtigheid of niet verwijderde condens
•  productgebonden eigenschappen die geen defect betreffen
•  schade veroorzaakt door producten van derden, bijv. door reiniging met stoom
•  impregneer- en schoonmaakmiddelen die niet door de fabrikant zijn aanbevolen
•  verkleuringen als gevolg van bijv. niet-kleurvaste stoffen en materialen en door andere
  substanties zoals vastgeplakte suiker, zuren, weekmakers, bleek- of oplosmiddelen

Tentoongestelde producten zijn eveneens uitgesloten van de garantie omdat ze door ingebruikname en als demonstratiemodel 
niet nieuw meer zijn. Hier geldt de wettelijke vrijwaring van 1 jaar met de aanbeveling sporen van gebruik voorafgaand aan de 
risico-overdracht te documenteren. Geen garantie voor latere leverbaarheid - Nabestellingen en veranderingen worden zoals ge-
bruikelijk in de branche gegarandeerd tot het betreffende model, patroon, of uitvoering uit de productie is genomen. Aanvullende 
dienstverlening in relatie tot  planning en installatie valt niet onder de garantie. Het recht op garantie betreft na het verduidelijken 
van de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid slechts het defecte product en niet de volledige levering. Het herstel van het 
gebrek loopt in de regel via de dealer en wordt alleen door vertoon van de koopovereenkomst gerealiseerd. 

Neem altijd eerst contact op met uw contractpartner.
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