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Het leven van alledag thuis kan een zware belasting 
vormen voor een keuken, en wij hebben onze keukens dan 
ook uitgebreid getest om zeker te zijn dat ze bestand zijn 
tegen zware gewichten, hoge temperaturen en dagelijks 
gebruik.

We bieden je een garantie van 25 jaar tegen defecten in 
materialen en afwerking op het METOD keukensysteem. 
We bieden je een garantie van 10 jaar tegen defecten in 
materialen en afwerking op het ENHET keukensysteem.  
Op alle keukenmengkranen, uitgezonderd LAGAN en 
KALLSJÖN, geven we 10 jaar garantie en op alle  
IKEA toestellen, uitgezonderd LAGAN en TILLREDA,  
krijg je 5 jaar garantie.

Deze garantie valt onder de algemene voorwaarden  
die in deze folder vermeld worden.

Het METOD keukensysteem
heeft 25 jaar garantie.

De ENHET keukensysteem en 
keukenmengkranen hebben  
een garantie van 10 jaar.

Op IKEA toestellen krijg  
je 5 jaar garantie.
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Keukenlades, kasten, fronten, werkbladen en spoelbakken

Hoelang geldt de garantie?
De garantie blijft geldig gedurende de garantiejaren en geldt vanaf de datum  
van aankoop of leveringsdatum. Het originele kassaticket is vereist als bewijs 
van aankoop.

Wat dekt deze garantie?
De garantie geldt enkel bij huiselijk gebruik en dekt gebreken in materiaal en 
afwerking.

25 jaar garantie
Onder deze garantie vallen alle volgende onderdelen van het  
METOD keukensysteem:
• Kastelementen (behalve voor VADHOLMA en TORNVIKEN)
• Fronten. 
• Wandrail
• UTRUSTA scharnieren
• MAXIMERA volledig uittrekbare lades
• EXCEPTIONELL volledig uittrekbare lades met drukbeslag
• UTRUSTA planken van gehard glas en melamine
• Poten en plinten
• Bedekkingspanelen
• Decorlijsten/kroonlijsten
• Werkbladen. 
• Wandpaneel. 
• LILLVIKEN sifon
• Spoelbakken (behalve FYNDIG spoelbakken)

10 jaar garantie
Onder deze garantie vallen alle volgende onderdelen van het ENHET 
keukensysteem:
• Kastelementen
• Fronten
• Bedekkingspanelen
• Scharnieren
• Lades
• Planken
• Poten
en
• UTRUSTA draadmanden, 
• TORNVIKEN kastelementen en keukeneiland
• VADHOLMA kastelementen en keukeneiland

5 jaar garantie
UTRUSTA elektrisch druk-en-openbeslag
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Producten die geen 25, 10, 5 jaar garantie hebben.
Knoppen, handgrepen, KNOXHULT keukenkasten, SUNNERSTA en RÅVAROR 
kitchenette , ERSÄTTARE glijscharnier voor semi-inbouwvaatwasser, BEHJÄPLIG 
glijscharnier voor inbouwvaatwasser, VÅGLIG verbindingsrail voor fronten en 
FYNDIG spoelbank hebben 2 jaar garantie.

Wat onderneemt IKEA om het probleem te verhelpen?
IKEA zal het product onderzoeken en beslissen of het probleem gedekt 
wordt door de garantie. IKEA zal door middel van zijn eigen servicediensten 
of bevoegde servicepartners en na overleg met de consument het defecte 
product herstellen of vervangen door een vergelijkbaar product. In deze 
gevallen betaalt IKEA de herstellingskosten, de onderdelen en de werkuren en 
transportkosten van het herstellingspersoneel, op voorwaarde dat het product 
bereikbaar is zonder extra kosten. Dit geldt niet voor herstellingswerken die 
niet goedgekeurd werden door IKEA of diens bevoegde servicepartner. 

Als het artikel niet langer verkocht wordt door IKEA, zal IKEA een geschikte 
vervanging aanbieden. IKEA bepaalt in samenspraak met de consument wat 
een geschikte vervanging zou zijn.

Dienst na verkoop
Om steeds functionele artikelen te kunnen aanbieden die beantwoorden 
aan je behoeften en verwachtingen, passen we ons productassortiment elk 
jaar aan. Wij kunnen dan ook niet garanderen dat de artikelen en prijzen 
geldig blijven na de catalogusperiode van één jaar. We bieden 2 jaar dienst na 
verkoop voor IKEA keukendeuren en ladefronten. Dit wil zeggen dat je, zolang 
de voorraad strekt, kastdeuren, ladefronten, plinten, decorlijsten, kroonlijsten 
en bedekkingspanelen voor je keuken kan verkrijgen tot twee jaar nadat deze 
artikelen uit het assortiment genomen werden. Je kan erop vertrouwen dat we 
steeds al het mogelijke zullen doen om ervoor te zorgen dat je tevreden bent 
met je IKEA keuken.

Wat dekt deze garantie niet?
Deze garantie dekt geen normale slijtage, insnijdingen, krassen of schade 
veroorzaakt door schokken of ongelukken.

Volg onze montage-, installatie- en onderhoudsinstructies nauwgezet op. 
Deze garantie is niet van toepassing op producten die incorrect opgeslagen, 
gemonteerd of geïnstalleerd zijn, ongepast gebruikt, misbruikt, verkeerd 
gebruikt of gewijzigd zijn, of schoongemaakt werden met de verkeerde 
schoonmaakmethoden of -producten.

Deze garantie dekt geen bijkomende schade noch gevolgschade.
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Toepassing van de wettelijke voorwaarden.
Deze garantie heeft geen invloed op de rechten van de consument betreffende 
de verborgen gebreken of op de verplichting van levering van een goed zoals 
omschreven in het Burgerlijk Wetboek (van 1 september 2004 betreffende de 
bescherming bij de verkoop van consumptiegoederen).

Hoe kan je ons bereiken?
Neem contact op met je IKEA woonwarenhuis. Je vindt het adres en 
telefoonnummer van het dichtstbijzijnde IKEA woonwarenhuis op IKEA.be
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Keukenmengkranen 

Hoelang geldt de garantie?
De garantie op IKEA keukenkranen blijft tien (10) jaar geldig vanaf de 
aankoopdatum. Het originele kassaticket is vereist als bewijs van aankoop of 
leveringsdatum.

Welke keukenmengkranen vallen niet onder deze garantie?
De LAGAN mengkraan en de KALLSJÖN mengkraan voor buiten hebben twee 
(2) jaar garantie, vanaf de aankoopdatum of leveringsdatum.

Wat dekt deze garantie?
De 10 jaar garantie geldt voor alle keukenmengkranen bij IKEA. De garantie 
dekt gebreken in materiaal en afwerking van alle keukenmengkranen. Onze 
keukenmengkranen worden getest conform alle geldende internationale 
normen en we gebruiken alleen de beste onderdelen om onze 10 jaar garantie 
na te kunnen komen.

Deze garantie dekt geen normale slijtage, insnijdingen, krassen of schade 
veroorzaakt door schokken, ongelukken en gruis in het water. De garantie 
geldt ook niet voor de filter/verluchter die geregeld schoongemaakt moet 
worden of vervangen moet worden als hij versleten is.

Volg onze montage- en onderhoudsinstructies nauwgezet op. Deze garantie 
is niet van toepassing op producten die incorrect opgeslagen, gemonteerd of 
geïnstalleerd zijn, ongepast gebruikt, misbruikt, verkeerd gebruikt of gewijzigd 
zijn, of schoongemaakt werden met de verkeerde schoonmaakmethoden 
of -producten.

Deze garantie is niet van toepassing indien de producten buiten of in een 
corrosieve omgeving gebruikt werden. Ook accidentele schade wordt niet 
gedekt.

Wat onderneemt IKEA om het probleem te verhelpen?
IKEA zal het product onderzoeken en beslissen of het probleem gedekt 
wordt door de garantie. IKEA zal door middel van zijn eigen servicediensten 
of bevoegde servicepartners en na overleg met de consument het defecte 
product herstellen of vervangen door een vergelijkbaar product. In deze 
gevallen betaalt IKEA de herstellingskosten, de onderdelen en de werkuren en 
transportkosten van het herstellingspersoneel, op voorwaarde dat het product 
bereikbaar is zonder extra kosten. Dit geldt niet voor herstellingswerken die 
niet goedgekeurd werden door IKEA of diens bevoegde servicepartner. Als het 
artikel niet langer verkocht wordt door IKEA, zal IKEA een geschikte vervanging 
aanbieden. IKEA bepaalt in samenspraak met de consument wat een geschikte 
vervanging zou zijn.
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Certificaten
Sommige landen hebben wettelijke vereisten ingevoerd voor de goedkeuring 
en certificering van keukenmengkranen. Onze keukenmengkranen zijn 
goedgekeurd en gecertificeerd om aan de betrokken vereisten in elke markt te 
voldoen. 

Toepassing van de wettelijke voorwaarden
Deze garantie heeft geen invloed op de rechten van de consument betreffende 
de verborgen gebreken of op de verplichting van levering van een goed zoals 
omschreven in het Burgerlijk Wetboek (van 1 september 2004 betreffende de 
bescherming bij de verkoop van consumptiegoederen).

Hoe kan je ons bereiken?
Neem contact op met je IKEA woonwarenhuis. Je vindt het adres en 
telefoonnummer op IKEA.be
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Elektrotoestellen

Hoelang geldt de garantie?
Deze garantie blijft vijf (5) jaar geldig vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum 
of leveringsdatum van het IKEA toestel bij IKEA. Op TILLREDA en LAGAN 
toestellen krijg je twee (2) jaar garantie, geldig vanaf de oorspronkelijke 
aankoopdatum of leveringsdatum.

Het originele kassaticket is vereist als bewijs van aankoop.

Als er herstellingen/onderhoud uitgevoerd worden die onder de garantie 
vallen, wordt de garantieperiode niet verlengd, noch voor het toestel, noch 
voor de nieuwe onderdelen.

Wat dekt deze garantie?
Deze garantie dekt defecten aan het toestel die veroorzaakt werden door een 
foutieve constructie of door materiaalfouten, vanaf de aankoopdatum bij IKEA. 
De garantie geldt uitsluitend voor huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen 
worden opgesomd onder “Wat dekt deze garantie niet?”

Welke toestellen worden gedekt door deze garantie?
De gratis vijf (5) jaar garantie geldt voor alle huishoudelijke IKEA 
keukentoestellen en dekt gebreken in materialen en afwerking.

Welke toestellen dekt deze garantie niet?
Voor toestellen met de naam TILLREDA of LAGAN geldt de garantie twee jaar 
vanaf de aankoopdatum.

Wat onderneemt IKEA om het probleem te verhelpen?
IKEA zal het product onderzoeken en beslissen of het probleem gedekt wordt 
door de garantie. 

IKEA zal door middel van zijn eigen servicediensten of bevoegde 
servicepartners en na overleg met de consument het defecte product 
herstellen of vervangen door een vergelijkbaar product. 

In deze gevallen betaalt IKEA de herstellingskosten, de onderdelen en de 
werkuren en transportkosten van het herstellingspersoneel, op voorwaarde 
dat het product bereikbaar is zonder extra kosten.

De EU-richtlijnen (Nr. 99/44/EG) en de plaatselijke reglementeringen zijn van 
toepassing op deze voorwaarden. De vervangen onderdelen worden het 
eigendom van IKEA. Als de door IKEA aangestelde dienstverlener het toestel 
volgens de voorwaarden van deze garantie repareert of vervangt, zal de 
dienstverlener indien nodig het herstelde toestel opnieuw installeren of het 
vervangende toestel installeren. Deze operatie wordt door de garantie gedekt 
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als het toestel makkelijk toegankelijk is voor herstelling. Als het toestel deel 
uitmaakt van een niet-standaard ingebouwde oplossing, moet de klant het 
toestel toegankelijk maken vóór het bezoek van de reparateur.

Wie voert deze service uit?
De aangewezen dienstverlener zal de service aanbieden via zijn eigen 
servicediensten of een netwerk van bevoegde servicepartners.

Wat dekt deze garantie niet?
• Opzettelijke schade of door nalatigheid veroorzaakte schade, schade die 

veroorzaakt werd door het niet naleven van bedieningsinstructies, incorrecte 
installatie of aansluiting op het verkeerde voltage, schade die veroorzaakt 
werd door chemische of elektrochemische reacties, roest, corrosie of 
waterschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schade veroorzaakt 
door een teveel aan kalk in het water, of schade veroorzaakt door ongewone 
weersomstandigheden.

• Verbruiksonderdelen, batterijen en lampen inbegrepen.
• Niet-functionele en decoratieve onderdelen die geen invloed hebben op het 

normale gebruik van het apparaat, krassen en mogelijke kleurverschillen 
inbegrepen.

• Accidentele schade veroorzaakt door vreemde voorwerpen of substanties of 
door het schoonmaken of deblokkeren van filters, waterafvoersystemen of 
zeeplades.

• Schade aan de volgende onderdelen: keramisch glas, accessoires, 
servies- en bestekmanden, aanvoer- en afvoerbuizen, dichtingen, lampen 
en lampafdekkingen, schermen, knoppen, behuizingen en onderdelen 
daarvan, tenzij aangetoond kan worden dat deze schade te wijten is aan 
productiefouten.

• Gevallen waarbij geen fout vastgesteld werd tijdens het bezoek van een 
technicus.

• Herstellingen die niet uitgevoerd werden door een aangeduide 
serviceverlener en/of bevoegde contractuele servicepartner, of waarbij niet-
originele onderdelen gebruikt werden.

• Herstellingen die veroorzaakt werden door een gebrekkige installatie of een 
installatie die niet volgens de specificaties gebeurde.

• Het gebruik van het apparaat in een niet-huishoudelijke omgeving, d.w.z. 
het professionele gebruik van het apparaat.

• Transportschade. Als de klant het artikel naar huis of naar een ander adres 
vervoert, is IKEA niet aansprakelijk voor schade die kan ontstaan tijdens het 
vervoer. Als IKEA het artikel levert op het leveringsadres van de klant, wordt 
eventuele schade aan het artikel die tijdens de levering ontstaat door IKEA 
gedekt (maar niet onder deze garantie). Voor schadegevallen die onder deze 
laatste voorwaarde vallen, dient de klant contact op te nemen met de IKEA 
Klantendienst op IKEA.be.

• De kosten voor het uitvoeren van de initiële installatie van het IKEA toestel.
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Deze beperkingen zijn niet van toepassing op foutloos werk dat uitgevoerd 
werd door een bevoegd specialist met gebruik van onze originele onderdelen 
om het apparaat aan te passen aan de technische veiligheidsspecificaties van 
een andere EU-lidstaat.

Toepassing van de wettelijke voorwaarden
Deze garantie heeft geen invloed op de rechten van de consument betreffende 
de verborgen gebreken of op de verplichting van levering van een goed zoals 
omschreven in het Burgerlijk Wetboek (van 1 september 2004 betreffende de 
bescherming bij de verkoop van consumptiegoederen).

Toepassingsgebied
Voor toestellen die gekocht worden in een bepaald EU-land en vervolgens 
meegenomen worden naar een ander EU-land, worden de diensten geleverd in 
het kader van de normale garantievoorwaarden in het nieuwe land. 
De verplichting om diensten te leveren in het kader van de garantie bestaat 
enkel als het toestel voldoet aan en geïnstalleerd is conform:
–  de technische specificaties van het land waar aanspraak gemaakt wordt op 

de garantie.
–  de bij het toestel meegeleverde montage- en installatie-instructies en 

veiligheidsinformatie.

Hoe kan je ons bereiken voor koopadvies?
Als je vragen hebt over onze toestellen, neem dan contact op met de IKEA 
Klantendienst op IKEA.be of bel naar 02 719 19 22.

Hoe kan je ons bereiken als je hulp nodig hebt na de aankoop?
Bel naar het nummer dat je vindt in de bij het toestel meegeleverde 
documentatie. Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing alvorens met ons 
contact op te nemen, om ervoor te zorgen dat we je de best mogelijke hulp 
kunnen bieden. Hou ook het IKEA artikelnummer van je toestel bij de hand 
wanneer je ons belt. Dit nummer bestaat uit 8 cijfers. Je vindt het op het 
kassaticket en op het typeplaatje van het toestel. Je wordt doorverwezen naar 
de onderhoudsservice.
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Bewaar het 
kassaticket!
Het dient als bewijs van aankoop en is 
vereist indien je aanspraak wilt maken 
op de garantie. Als er iets gebeurt, of 
als je niet tevreden bent, neem dan 
contact op met IKEA op IKEA.be
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