
 

 

 

Aanvullende garantie Clear Kitchen 
 
Clear Kitchen biedt bovenop de standaard garantie van 2 jaar een aanvullende 
garantie tot 10 jaar. De garantie geldt alleen op gebreken die het gevolg zijn van 
montage en/of productfouten. De garantie zal worden verleend als het probleem aan 
de keuken is ontstaan bij normaal gebruik. Als het probleem aantoonbaar is ontstaan 
door onjuist gebruik van de keuken zal dit niet vallen binnen de garantie.  
 
Clear Kitchen neemt de kosten van reparatie of vervanging voor zijn rekening conform 
de volgende staffel: 
 
 

Melding binnen 2 jaar na factuurdatum 100% 

Melding na 2 jaar en binnen 3 jaar na factuurdatum 80% 
Melding na 3 jaar en binnen 4 jaar na factuurdatum 70% 
Melding na 4 jaar en binnen 5 jaar na factuurdatum 60% 
Melding na 5 jaar en binnen 6 jaar na factuurdatum 50% 
Melding na 6 jaar en binnen 7 jaar na factuurdatum 40% 
Melding na 7 jaar en binnen 8 jaar na factuurdatum 30% 
Melding na 8 jaar en binnen 9 jaar na factuurdatum 20% 
Melding na 9 jaar en binnen 10 jaar na factuurdatum 10% 

 
Voorwaarden 

 De aanvullende garantie is uitsluitend van toepassing op de Keukenkasten en 
werkbladen. Deze garantie is dus niet van toepassing op apparatuur. 

 De garantieduur gaat in op de factuurdatum van het betreffende 
keukenonderdeel. 

 Zowel Showroomkeukens als keukenonderdelen die niet meer leverbaar door 
onze fabrikanten zijn uitgesloten van garantie. 

 Alle levering-, installatie-, demontage- en voorrijkosten vallen niet onder de 
aanvullende garantie. Gedurende de eerste 2 jaar hanteert Clear Kitchen 
hiervoor de CBW-voorwaarden. De percentages worden berekend over de 
daadwerkelijke kosten om het betreffende keukenonderdeel te repareren of 
vervangen. De claim die voortkomt uit deze garantieregeling zal nooit meer 
kunnen zijn dan het aankoopbedrag incl. BTW. 

 De melding dient binnen één maand na constatering van het gebrek in het 
persoonlijke account op Clear Kitchen te zijn aangemeld. Bij een melding na de 
vestreken termijn vervalt de garantie. Daarnaast dient de klant dermate te 
handelen dat verdere schade wordt beperkt.  

 Onder de garantie vallen uitsluitend gebreken die op grond van de CBW-
voorwaarden binnen de garantie vallen. 

 Uitsluitend de klant zelf kan een beroep doen op deze garantie. 
 De datum van de melding bepaald welke garantieregeling er van toepassing is. 

 Clear Kitchen kan besluiten om het betreffende keukenonderdeel te laten 
inspecteren, zodat kan worden vastgesteld hoe het gebrek is ontstaan.  

 
 



 

 

Afgezien van bovenstaande voorwaarden kan de klant kan alleen aanspraak maken op 
gebreken die binnen de aanvullende garantievoorwaarden vallen. Clear Kitchen is 
nooit aansprakelijk voor kosten, (gevolg)schade en/of hinder aan de zijde van de klant 
of een derde, die ten gevolge van een gebrek op de uitvoering van 
garantiewerkzaamheden(kunnen) ontstaan. 
 
De CBW -voorwaarden blijven op de overeenkomst van toepassing, tenzij en voor 
zover daarvan in deze garantieregeling wordt afgeweken. 
 
Deze garantieregeling treedt in werking op 1 oktober 2018 en kan uitsluitend worden 
vervangen door een latere versie. 


