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Garantievoorwaarden AEEA-toestellen 

De Kringwinkel ‘t rad voorziet de wettelijke minimum garantietermijn van 1 jaar op alle 

gecontroleerde elektrische toestellen. In eerste instantie garandeert De Kringwinkel ’t rad, zoals de 

wet het voorschrijft, een kosteloze herstelling of vervanging door een gelijkwaardig toestel. 

Modaliteiten garantie 

� Voor elk gebrek dat zich manifesteert binnen de eerste 6 maanden na de aankoop en waarvoor de 

garantie geldt, wordt het toestel gedekt door de volgende garantie: De Kringwinkel ’t rad garandeert 

de herstelling van het toestel, tenzij we van oordeel zijn dat een herstelling technisch gezien 

onmogelijk of buiten verhouding zou blijken ten opzichte van de waarde van het toestel en de ernst 

van het gebrek. In dat geval zal de verkoper in eerste instantie trachten een gelijkwaardig 

vervangtoestel ter beschikking te stellen aan de koper. Indien de herstelling of vervanging niet 

mogelijk is wordt in de eerste plaats een tegoedbon voorgesteld aan de koper ter waarde van het 

volledige aankoopbedrag. 

� Er wordt overeengekomen tussen de partijen dat de aansprakelijkheid van de verkoper voor een 

gebrek aan overeenstemming beperkt is tot een duur van 12 maanden vanaf het moment van 

aankoop. De verkoper is vanaf de 7
e
 maand enkel aansprakelijk als de koper kan aantonen dat dit 

gebrek al bestond op het moment van aankoop. Doch zal er tijdens deze periode opnieuw een 

herstelling of gelijkwaardige vervanging worden aangeboden. Indien hieraan niet kan worden voldaan, 

zal in de eerste plaats een tegoedbon worden voorgesteld met een prijsvermindering van 30% van het 

initiële aankoopbedrag (slijtageaftrek). 

� De koper moet elk gebrek dat hij vaststelt binnen de 2 maanden melden aan de verkoper. 

� Bij een defect dat zich voordoet tijdens de garantieperiode van een jaar, aan een toestel waarvan de 

initiële aankoopprijs lager of gelijk is aan het bedrag van 15 euro, kan de verkoper onmiddellijk een 

tegoedbon voorstellen aan de koper ter waarde van het volledige aankoopbedrag. 

� Als consument heeft u krachtens de Belgische wetgeving betreffende de verkoop van 

consumptiegoederen  wettelijke rechten. Deze garantie doet hier geen afbreuk aan. 

Garantievoorwaarden 

� Defecte toestellen kunnen aangeboden worden bij een andere winkel van ’t rad dan die van initiële 

aankoop; 

� Een geldig aankoop-/garantiebewijs moet worden aangeboden; 

� De garantie geldt niet voor onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen of 

gereinigd (zoals batterijen, lampen). 

Garantie vervalt indien 

� De schade aan het toestel werd veroorzaakt na de afhaling (bvb. door val, ondeskundig transport, 

schokken, etc.); 

� Er geen geldig garantiebewijs kan voorgelegd worden; 

� Een toestel geopend en/of reparaties werden uitgevoerd door anderen dan medewerkers van De 

Kringwinkel ’t rad. Bovendien wordt in geen geval gemaakte kosten hiervan terugbetaald; 

� Het defect een gevolg is van waterschade, brand, ongevallen, bliksem of natuurrampen; 

� Het defect veroorzaakt is door verkeerd gebruik, opzet, slecht onderhoud of nalatigheid. 

 


