Garantievoorwaarden
Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Dit betekent dat een artikel in
goede staat moet verkeren en bij normaal gebruik naar behoren dient te functioneren. Wanneer
u een artikel ontvangt waarbij dit niet het geval is, bieden we u zo snel mogelijk een passende
oplossing. Afhankelijk van het artikel doen wij dit door vervanging, reparatie of terugbetaling.
De garantie duurt 24 maanden, te rekenen vanaf de datum van ontvangst. Naast de wettelijke
garantie geldt voor bepaalde artikelen de fabrieksgarantie. Een fabrieksgarantie is een extra
garantie die wordt gegeven door de importeur of fabrikant. De fabrikant of importeur kan zelf
voorwaarden stellen aan deze garantie. Ook is de garantieduur afhankelijk van de fabrikant.
Meer informatie over de fabrieksgarantie vindt u in de documentatie van het artikel.
Meld u een artikelklacht binnen de gestelde garantietermijn, dan kijken we of de
garantiebepalingen, zoals omschreven in de algemene voorwaarden, op uw persoonlijke situatie
van toepassing zijn. Als de klacht gegrond is, komen alle kosten (inclusief voorrij- en/of
verzendkosten) binnen de garantietermijn voor rekening van VHcollection.
Ook na afloop van de (fabrieks)garantietermijn kunt u met een gegronde klacht bij ons terecht.
Kunt u redelijkerwijs verwachten dat een artikel na een bepaalde periode en bij normaal gebruik
nog goed zou moeten functioneren en is het gebrek aan het product buiten uw schuld om
ontstaan, dan zullen wij het artikel (laten) repareren of vervangen. In alle gevallen bewaken wij de
snelle afhandeling van de klacht. Soms is het redelijk om een deel van de kosten zelf te betalen.
Bijvoorbeeld als u het product een lange tijd op een normale manier hebt kunnen gebruiken en u
dit door de reparatie langer kunt gebruiken. Of u heeft een product al lange tijd gebruikt en u
krijgt een nieuw product. Als het redelijk is om een deel van de kosten door te berekenen, dan
informeren we u hier vooraf over.
De klacht is gegrond als in het bezit bent van een geldig aankoopbewijs en de schade niet
veroorzaakt is door ongevallen; blootstelling aan extreme temperaturen; door oplosmiddelen
en/of zuren; normale slijtage; het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
verkeerd gebruik of onachtzaamheid; opzet, of door nalatigheid ( bijvoorbeeld water-, val en/of
stootschade).

