
 

 

 WETTELIJKE GARANTIE EN CONTRACTUELE GARANTIE IN EUROPA 

 
De eindklant geniet van een wettelijke garantie en van een contractuele garantie, zoals hierna 
wordt beschreven.  
 

1) WETTELIJKE GARANTIE  

 

Overeenkomstig de communautaire richtlijn 99/ 44/ CE van 25 mei 1999 en de 
omzetting regelgeving in het intern recht, wordt de wettelijke garantie (zes maanden van 
veronderstelde niet-conformiteit en 18 maanden van bewezen niet-conformiteit) 
toegepast op de KitchenAid producten die aanwezig zijn op de website 
http://international.kitchenaid.com gekocht in een van de 27 hierna aangegeven 
lidstaten:  
 
Oostenrijk - België - Bulgarije - Cyprus - Tsjechische Republiek - Denemarken - Estland - 
Finland - Frankrijk 
 
Duitsland - Griekenland - Hongarije -IJslandd - Italië - Letland - Litouwen - Luxemburg - Malta - 
Polen - Portugal 
 
Roemenië - Slowakije - Slovenië - Spanje - Zweden - Nederland - Verenigd Koninkrijk. 
  
Overeenkomstig het contract breidt KitchenAid Europe Inc. de effecten van de wettelijke 
garantie uit naar de producten gekocht in een van de hierna aangegeven landen:  
Rusland - Turkije - Kroatië - Moldavië - Servië - Montenegro.  

 
Naast de wettelijke garantie, geniet de eindklant ook van de maatregelen voorzien door de 
plaatselijke wetten van 
 
toepassing m.b.t. de verborgen gebreken.  

 
In de loop van de periode van geldigheid van de garantie, zal KitchenAid Europe Inc. alle kosten 
dekken, met inbegrip van de arbeidskosten, de reserveonderdelen en de verzendingskosten 
voor alle KitchenAid producten die aanwezig zijn op de website www.kitchenaid.eu, in alle 
voornoemde landen.  
 

2) GARANTIE  

 
De Europese garantie KitchenAid is aanvullend op de wettelijke garantie en komt ten goede aan 
de eindklant. Deze garantie is alleen van toepassing op de producten die zijn gekocht in de 
27 lidstaten van de Europese Unie en in de andere 6 voornoemde landen.  

 
- Mixer/keukenrobot 3.3L modellen (5KSM3311): 5 jaar garantie 
- Mixer/keukenrobot 4.8L modellen (5KSM125, 5KSM150, 5KSM156, 5KSM175): 5 jaar garantie 
- Mixer/keukenrobot 4.8L modellen (5K45SS): 2 jaar garantie 

http://international.kitchenaid.com/


- Mixer/keukenrobot 6.9L modellen (5KSM7580): 5 jaar garantie 
- Mixer/keukenrobot 6.9L modellen (5KPM5, 5KSM7591, 5KSM7990): 1 jaar garantie 
- Blender modellen (5KSB5553): 3 jaar garantie 
- Blender modellen (5KSB1585, 5KSB5075): 2 jaar garantie 
- Blender modellen (5KSB5080): 7 jaar garantie 
- Blender modellen (5KSB8270): 10 jaar garantie 
- Foodprocessor modellen (5KFP0925, 5KFP1335, 5KFP1644): 3 jaar garantie 
- Foodprocessor modellen (5KFP1325): 2 jaar garantie 
- Keukenmachine modellen (5KFC3515): 2 jaar garantie 
- Cook processor modellen (5KCF0103, 5KCF0104): 3 jaar garantie 
- Multicooker modellen (5KMC4241, 5KMC4244, 5KST4054): 2 jaar garantie 
- Staafmixer modellen (5KHB3581): 3 jaar garantie 
- Staafmixer modellen (5KHB2571, 5KHB2531): 2 jaar garantie 
- Staafmixer modellen (5KHBC212): 1 jaar garantie 
- Staafmixer modellen (5KHM9212): 2 jaar garantie 
- Broodrooster modellen (5KMT2204, 5KMT4205): 5 jaar garantie 
- Broodrooster modellen (5KMT221, 5KMT2116, 5KMT4116): 2 jaar garantie 
- Waterkoker modellen (5KEK1522): 5 jaar garantie 
- Waterkoker modellen (5KEK1222, 5KEK1322, 5KEK1722): 2 jaar garantie 
- Slowjuicer/sappers modellen (5KVJ0111): 5 jaar garantie 
- Slowjuicer/sappers modellen (5KVJ0332): 2 jaar garantie 
- Koffiezetapparaat modellen (5KES0503, 5KES0504, 5KCM0812, 5KCM0512): 2 jaar garantie 
- Koffiezetapparaat modellen (5KCG0702, 5KCM0402, 5KCM0802, 5KCM1204): 2 jaar garantie 
- Koffiezetapparaat modellen (5KES2102): 3 jaar garantie 
- Frisdrankapparaat modellen (5KSS1121): 2 jaar garantie 

 
- Optionele toebehoren van Artisan mixer, blender, broodrooster, foodprocessor en staafmixer: 
2 jaar garantie. 



 
 

De contractuele garantie treedt in voege vanaf de datum van aankoop van de voornoemde 
producten. Het bewijs van de geldigheid van de garantie wordt gegeven door het voorleggen 
van het fiscaal ontvangstbewijs of de factuur.  
 
Tijdens de periode van geldigheid van de contractuele garantie dekt KitchenAid Europe Inc. alle 
arbeidskosten en de reserveonderdelen, uitgezonderd de verzendingskosten, voor alle EEG en 
niet-EEG landen in Europa.  
 
Na het verval van de contractuele garantie zijn alle kosten ten laste van de eindklant. De 
eindklant moet de offerte van het servicecenter aanvaarden. De facturen van de reparaties 
moeten onmiddellijk worden betaald, zonder enige korting.   
 

3) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WETTELIJKE GARANTIE EN VAN DE 

CONTRACTUELE GARANTIE  
 

- De voornoemde artikelen zijn uitsluitend bestemd voor het huishoudelijk gebruik. Ingeval deze 
artikelen gebruikt worden voor professionele doeleinden, is de garantie niet meer van 
toepassing. 
 
- De garantie is niet geldig in het geval van normale slijtage, onjuist gebruik, niet in acht nemen 
van de gebruiksinstructies of verkeerde elektrische spanning.  
 
Alle reparaties op de apparaten gekocht in een ander land dan diegene die eerder werden 
vernoemd, zoals de 
 
omzetting van een apparaat van 120 V naar 220 V-240 V, zijn niet gedekt door de garantie en 
worden uitgevoerd tegen betaling. Voor alle kleine huishoudelijke apparaten KitchenAid, die 
aanwezig zijn op www.kitchenaid.eu, gekocht in de Verenigde Staten, Canada en Puerto Rico, 
gelieve de Handleiding KitchenAid Gebruik& Onderhoud te raadplegen voor inlichtingen m.b.t. 
de service tijdens en na de garantieperiode. De garanties van de producten KitchenAid 
verschillen in functie van het land of het grondgebied waar het product oorspronkelijk werd 
aangeschaft  
 
- De consumenten kunnen de lijst van de officiële Europese servicecenters vinden op de 
website www.kitchenaid.eu. 
 
- De contractuele garantie zal niet als zijnde geldig worden beschouwd indien de koper of niet 

geautoriseerde derden wijzigingen aanbrengen op het apparaat. 


