
FABRIEKSWAARBORG  ILWA 

 

-De ILWA-keukenkasten zijn gewaarborgd door de fabrikant tegen alle fabricagefouten.   

ILWA “LAMINAAT” 15 jaar en ILWA “MELAMINE” 5 jaar. 

-De ERKELENS KEUKENS & INTERIEUR BVBA staat borg voor de degelijke plaatsing van de 

keuken. 

-De koper erkent, bij de levering, de goede staat van de keuken. 

-De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verkeerde behandeling of plaatsing van de door hem 

gefabriceerde goederen. 

-De garantie is enkel geldig bij normaal gebruik en onderhoud. 

-De waarborg dekt herstelling of eventuele vervanging van onderdelen.  De fabrikant behoudt het 

recht zelf te bepalen of een herstelling of een vervanging moet plaatsvinden. 

-De oorspronkelijke waarborgtermijn, geldig vanaf factuurdatum, kan nooit verlengd worden ten 

gevolge van een uitgevoerde waarborgverplichting.  Bij voorval dient de factuur voorgelegd te worden.  

Bij toonzaalmodellen geldt de produktiedatum. 

-De waarborg vervalt op de onderdelen die hersteld, omgevormd of bewerkt werden na de levering. 

-Voor alle niet door ILWA vervaardigde materialen en toebehoren (kooktoestellen, koelkasten, 

verlichting, beslag, enz.) geldt de waarborg van de betrokken fabrikant. 

-Krimpen en barsten ingevolge te hoge of te lage vochtigheid, temperatuur of 

temperatuurschommelingen, vallen niet onder de waarborg, evenmin beschadigingen of verkleuring 

ingevolge blootstelling aan zonnestralen en/of sferische omgevingsinvloeden. 

-Slijtage ingevolge gebruik maakt geen voorwerp uit van garantie. 

-Levering van bijbestellingen zijn gewaarborgd voor zover de basismaterialen leverbaar zijn bij de 

betreffende fabrikanten.  Wanneer, ongeacht welke reden, de te vervangen onderdelen niet meer 

voorradig zijn, heeft ERKELENS KEUKENS & INTERIEUR BVBA het recht de onderdelen in kwestie 

te vervangen door andere onderdelen, die qua vorm en kleur het dichtst benaderend zijn. 

-Bij vervangen en/of nalevering van onderdelen kunnen zich lichte kleurschakeringen voordoen; 

derhalve mogen die goederen niet geweigerd worden. 

-Enkel de onderdelen die onder deze waarborg vallen worden gratis vervangen.  Alle andere 

onderdelen die tijdens de garantie-uitvoering vervangen of bijgeleverd worden, maken het voorwerp 

uit van een nieuwe bestelling. 

-Loonkosten, verplaatsingskosten evenals verzendingskosten zijn na het tweede jaar ten laste van de 

koper. 

-De waarborg vervalt bij overdracht van eigendom, m.a.w. indien de eigenaar van de keuken zijn 

keuken of woning verkoopt, vervalt de lopende garantie. 

 


