Garantievoorwaarden Giesen Coffee Roasters
Giesen Coffee Roasters garandeert de goede werking van de door u aangeschafte
producten, met inachtneming van de hier onder vermelde voorwaarden.
Artikel 1
Giesen Coffee Roasters verhelpt kosteloos met inachtneming van deze voorwaarden
gebreken aan Giesen coffee roasters die zich openbaren binnen twaalf maanden vanaf de
datum van ingebruikneming van het product. Ingeval van gebruikte producten geldt een
termijn van twaalf maanden. Voor onderdelen gelden dezelfde periode, echter gerekend
vanaf factuurdatum.
Artikel 2
De garantie heeft alleen betrekking op de tijdens de garantieperiode aan het licht getreden
gebreken voor zover deze gebreken berusten op materiaal- of fabricagefouten. Bij het
optreden van dergelijke gebreken worden betrokken onderdelen gratis ter beschikking
gesteld en worden geen arbeidskosten gerekend. De garantieprestatie houdt in dat het
product kosteloos wordt teruggebracht in de toestand die het had voor het defect optrad.
Artikel 3
Een gebrek moet terstond worden gemeld, waarbij garantieaanspraak vervalt indien het
gebrek niet binnen 48 uur na vaststelling is gemeld per e-mail op het e-mailadres
service@giesencoffeeroasters.eu.
Artikel 4
Vervangen onderdelen worden naar keuze eigendom van Giesen Coffee Roasters.
Artikel 5
Het recht op garantie vervalt indien sprake is van onzorgvuldig gebruik en/of niet kan worden
aangetoond dat het product na installatie is onderhouden door Giesen Coffee Roasters,
volgens de onderhoudseisen voorgeschreven door Giesen Coffee Roasters.
Artikel 6
De garantie heeft geen betrekking op gebreken door transportschade, buiten de
verantwoordelijkheid van Giesen Coffee Roasters ontstaan, alsmede niet vakkundige
installatie en/of montage.
Artikel 7
Het recht op garantie vervalt wanneer het defect wordt veroorzaakt door reparaties of
ingrepen door derden, anders dan andere dan Giesen Coffee Roasters, binnen de
garantieperiode, en/of het product voorzien is van toebehoren of onderdelen die niet
origineel zijn.
Artikel 8
Reparatie onder garantie heeft geen verlenging van de garantietermijn noch een aanvang
van een nieuwe garantietermijn tot gevolg, anders dan op de onderdelen die bij reparatie zijn
verwerkt.

Artikel 9
De algemene voorwaarden van Giesen Coffee Roasters zijn op deze garantievoorwaarden
van overeenkomstige toepassing. Ingeval van strijdigheid tussen algemene voorwaarden en
garantievoorwaarden prevaleren de garantievoorwaarden.

