Installatieservice
keukenapparatuur

Heb je geen tijd of wil je liever je
keukenapparatuur vakkundig laten installeren
dan kan je gebruik maken van onze
installatieservice voor keukenapparatuur.
Vraag een medewerker om meer informatie
of kijk op IKEA.nl/services

Keukenapparatuur
(stuks)

Prijs (incl. btw) *

1

79.-

2

119.-

3

159.-

4

199.-

5 of meer

239.-

* Inclusief voorrijkosten. Bij gebruik van deze service op de Waddeneilanden zijn
vanaf het vasteland de voorrijkosten en eventuele parkeerkosten voor rekening van
de klant.

Wil je gebruik maken van onze installatieservice, geef dit dan aan bij één van onze
keukenspecialisten en het wordt voor je geregeld.
Een vakkundig monteur komt bij je langs en zorgt ervoor dat je de keukenapparatuur
snel kan gebruiken.

Wat kan je verwachten?
•

•

•

Het tarief van deze installatieservice omvat het installeren van keukenapparatuur
in de hiervoor bestemde en aanwezige inbouwnis of uitsparing in het werkblad
en het aansluiten van de keukenapparatuur op de aanwezige installatie, zie de
voorwaarden onder ‘Randvoorwaarden’. Als je oude keukenapparatuur hebt dan
wordt deze, tegen het geldige meerwerktarief, eerst uitgebouwd.
Binnen 2 werkdagen nadat je de keukenapparatuur in de winkel hebt besteld,
neemt de servicepartner telefonisch contact met je op om een afspraak voor
de installatie te maken. Binnen 1 week kan er bij je thuis geïnstalleerd worden.
Houd hierbij rekening met de leverdatum van de keukenapparatuur als je deze
niet direct meeneemt. De levering en installatie vinden niet op dezelfde dag
plaats.
Het verpakkingsmateriaal wordt meegenomen.

Meerwerk

Je kan ervoor kiezen je oude keukenapparatuur door de servicepartner uit te laten
bouwen en mee te laten nemen. De kosten hiervoor zijn 49.50, ongeacht het 		
aantal apparaten. Zie de voorwaarden onder ‘Randvoorwaarden’. IKEA zorgt ervoor
dat de oude keukenapparatuur op een verantwoorde manier wordt gerecycled.
Als er extra werkzaamheden gedaan moeten worden om de nieuwe keukenapparatuur
aan te kunnen sluiten, zal de servicepartner een meerwerkofferte voor je maken.

Randvoorwaarden
•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•
•

De nis waarin de keukenapparatuur wordt ingebouwd dient de juiste maatvoering
te hebben.
De uitsparingsmaat van de oude kookplaat in het werkblad dient overeen te
komen met die van de nieuwe kookplaat. De servicepartner installeert 		
geen kookplaat als het werkblad aangepast moet worden.
De opstelling van de keuken wordt niet door de servicepartner aangepast.
Gaskookplaten worden alleen op de bestaande gasslang aangesloten als deze
geel is en van RVS. Indien deze niet aanwezig is dan kan je een gekeurde RVS
gasslang bestellen bij de servicepartner voor 40.De servicepartner sluit de gaskookplaat niet aan op een gasaansluiting boven
het werkblad. Het verplaatsen van de gasaansluiting kan wel voor je verzorgd
worden, zie ‘Meerwerk’.
Alle keukenapparatuur met een aansluitwaarde boven de 2200 Watt dient op een
aparte groep te worden aangesloten.
Als de huidige keukenapparatuur met een verlengsnoer of kroonsteentjes is
aangesloten kan de servicepartner de nieuwe keukenapparatuur hier niet op
aansluiten. Nieuwe bedrading kan wel voor je verzorgd worden, zie ‘Meerwerk’.
Elektriciteitssnoeren en perilexstekkers worden niet met de keukenapparatuur
meegeleverd. Je kan deze bestellen bij de servicepartner voor 22.50
Als je ervoor kiest om de servicepartner de oude apparatuur uit te laten bouwen
en mee te laten nemen, dan zal er bij etages een lift aanwezig moeten zijn waar
de keukenapparatuur in kan. Bij etages met een trap dien je zelf mee te helpen
tillen naar de auto, omdat de monteur alleen is. Ook zal de keukenapparatuur
leeg en vrij van water en/of voedingsmiddelen moeten zijn.
De installatieservice kan je uiterlijk 5 werkdagen voor de installatiedatum
kosteloos afzeggen. Zeg je later af dan worden de volledige kosten voor de
installatieservice (excl. eventueel extra werk) in rekening gebracht.
Als je op de afgesproken datum niet thuis bent, wordt er 75.- berekend en een
vervolgafspraak gemaakt.
Eventuele parkeerkosten zijn voor rekening van de klant.

Contact

Wil je gebruik maken van de Installatieservice keukenapparatuur? Neem contact op
met één van onze keukenspecialisten in een IKEA vestiging of kijk op IKEA.nl.
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