
Badkamers 
GODMORGON serie, 
wastafels en  
mengkranen



Dagelijks huishoudelijk gebruik stelt 
hoge eisen aan badkamermeubels. 
Daarom worden onze GODMORGON 
badkamermeubels, wastafels en mengkranen  
uitvoerig getest zodat we zeker weten 
dat ze voldoen aan onze strenge normen 
voor kwaliteit en duurzaamheid en aan 
de hoogste normen voor gebruik in huis. 
Dat betekent dat we een garantie van 
10 jaar kunnen bieden op materiaal- en 
constructiegebreken. Deze garantie is 
onderhevig aan de voorwaarden in deze 
brochure.
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GODMORGON badkamermeubels

Hoe lang is de garantie geldig?
De garantie op onderstaande badkamerproducten is 
tien (10) jaar geldig, vanaf de datum van aankoop bij 
IKEA. Als bewijs van aankoop is de oorspronkelijke 
kassabon/aankoopnota vereist.
 

Wat valt onder deze garantie?
Deze garantie is alleen van toepassing bij normaal huishoudelijk 
gebruik en dekt materiaal- en constructiegebreken. De garantie 
dekt:

•  GODMORGON badkamermeubels
•  GODMORGON poten
•  GODMORGON doos met deksel en opberger met vakken
 

Wat valt niet onder deze garantie?
Deze garantie geldt niet voor producten die onjuist zijn opgeslagen, 
die onjuist zijn geïnstalleerd of gemonteerd, die onjuist of 
onoordeelkundig zijn gebruikt, die zijn aangepast of die zijn 
gereinigd op onjuiste wijze of met onjuiste schoonmaakproducten. 
Deze garantie dekt geen normale slijtage, kerven of krassen, of 
schade als gevolg van stoten of ongelukken. Deze garantie geldt 
niet als het product in openbare ruimtes, in de buitenlucht of in 
een beïnvloedbare omgeving is geplaatst. Deze garantie dekt geen 
incidentele of gevolgschade.
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Installatie
Bevestig de meubels aan de wand. Controleer of de wanden in
de badkamer het gewicht van de meubels kunnen dragen, omdat 
een verkeerde installatie tot beschadigingen of letsel kan leiden. 
Neem bij twijfel over de installatie contact op met een vakman. Het 
benodigde materiaal is per wand verschillend en dus zijn schroeven 
voor bevestiging aan de wand niet meegeleverd. Neem contact op 
met een gespecialiseerd bedrijf in de buurt voor goed advies over 
geschikt bevestigingsmateriaal.
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Wastafels

Hoe lang is de garantie geldig?
De garantie op wastafels is tien (10) jaar geldig, 
vanaf de datum van aankoop bij IKEA. Als bewijs 
van aankoop is de oorspronkelijke kassabon vereist.
 

Wat valt onder deze garantie?
De garantie van 10 jaar geldt voor alle wastafels.
De garantie geldt alleen voor huishoudelijk gebruik en dekt
materiaal- en constructiegebreken in alle wastafels.

Wat valt niet onder deze garantie?
Deze garantie dekt geen normale slijtage, kerven of krassen, of 
schade als gevolg van stoten of ongelukken. Volg zorgvuldig onze 
voorschriften voor montage en onderhoud. Deze garantie geldt 
niet voor producten die onjuist zijn opgeslagen, gemonteerd of 
geïnstalleerd, die onjuist of onoordeelkundig zijn gebruikt, die zijn 
aangepast of die zijn gereinigd op onjuiste wijze of met onjuiste 
schoonmaakproducten. Deze garantie geldt niet als de producten 
in het openbaar, in de buitenlucht of in combinatie met bijtende 
stoffen zijn gebruikt. Deze garantie dekt geen gevolgschade of 
bijkomende schade.

Installatie
Bevestig de wastafel aan de wand. Controleer of de wanden in
de badkamer het gewicht van de wastafel kunnen dragen, omdat 
een verkeerde installatie tot beschadigingen of letsel kan leiden. 
Neem bij twijfel over de installatie contact op met een vakman. Het 
benodigde materiaal is per wand verschillend en dus zijn schroeven 
voor bevestiging aan de wand niet meegeleverd. Neem contact op 
met een gespecialiseerd bedrijf in de buurt voor goed advies over 
geschikt bevestigingsmateriaal.
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Mengkranen

Hoe lang is de garantie geldig?
De garantie op wastafelmengkranen is tien (10) jaar 
geldig, vanaf de datum van aankoop bij IKEA. Als  
bewijs van aankoop is de oorspronkelijke kassabon vereist.
 

Wat valt onder deze garantie?
De garantie van 10 jaar geldt voor alle wastafelmengkranen.
De garantie geldt alleen voor huishoudelijk gebruik en dekt
materiaal- en constructiegebreken in alle wastafelmengkranen.

Wat valt niet onder deze garantie?
De beluchter, een verstelbaar onderdeel van de 
wastafelmengkraan. Deze garantie dekt geen normale 
slijtage, kerven of krassen, of schade als gevolg van stoten of 
ongelukken. Volg zorgvuldig onze voorschriften voor montage 
en onderhoud. Deze garantie geldt niet voor producten die 
onjuist zijn opgeslagen, gemonteerd of geïnstalleerd, die onjuist 
of onoordeelkundig zijn gebruikt, die zijn aangepast of die zijn 
gereinigd op onjuiste wijze of met onjuiste schoonmaakproducten. 
Deze garantie geldt niet als de producten in het openbaar, in de 
buitenlucht of in combinatie met bijtende stoffen zijn gebruikt. 
Deze garantie dekt geen gevolgschade of bijkomende schade.
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Badkamer installatieservice
Heb je geen tijd, of wil je liever je badkamermeubels 
vakkundig laten installeren? Dat kan. Door IKEA 
geselecteerde, professionele montagepartners 
kunnen dit voor je doen. Te boeken bij elke 
informatiebalie in de winkel.

De IKEA servicepartners
Wij brengen je graag in contact met één van de onafhankelijke
servicepartners bij jou in de buurt. IKEA heeft goede ervaringen 
met deze zorgvuldig geselecteerde partners, die jaarlijks door 
IKEA worden geëvalueerd. Daarom kunnen we een garantie van 5 
jaar bieden op deze installatieservice.
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Garantievoorwaarden algemeen
 
Wat doet IKEA om het probleem te verhelpen?
Wij maken ons er hard voor om alleen kwaliteitsproducten te
verkopen. Als je toch niet tevreden bent over één van onze
producten omdat het niet werkt, niet goed gebruikt kan worden
of omdat er iets mis is met het materiaal waarvan het is gemaakt,
dan kan je ons dit laten weten tot binnen twee maanden nadat je
het probleem hebt ontdekt. Het moet wel gaan om een product
dat je in één van onze woonwarenhuizen hebt gekocht.
 

Wat zijn de garantievoorwaarden
Houd er, als je ons laat weten dat je niet tevreden bent over een
artikel, rekening mee dat je de originele kassabon voor het 
product moet laten zien, en dat er geldt dat: 

•  je rekening hebt gehouden met de termijn van twee     
 maanden om je klacht aan ons bekend te maken;
•  de reden voor de klacht niet het gevolg is van onjuiste montage  
 of van onjuist gebruik van het artikel, bijvoorbeeld doordat je  
 het hebt laten vallen of omgestoten, of dat je het hebt gebruikt  
 voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is of het niet   
 goed hebt onderhouden;
•  de reden voor de klacht niet het gevolg is van omstandigheden  
 die buiten het product zelf liggen, zoals bijvoorbeeld  
 beschadiging van het product terwijl je het vervoerde,  
 verkleuring van een lampenkap door zonlicht, het vochtig   
 worden van een matras doordat de ruimte te vochtig is, dat het  
 is aangestoten door een ander voorwerp;
•  normale slijtage van onze producten niet onder de    
 garantieregeling valt;
•  de garantie alleen geldt bij huishoudelijk gebruik van onze 
 producten.
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Toepassing van de plaatselijke wetgeving 
We onderzoeken het product en bepalen of je probleem onder
de garantie valt. Soms zullen wij je medewerking nodig hebben
om na te gaan of aan de hier bovengenoemde 
garantievoorwaarden is voldaan.

Als we vaststellen dat een product inderdaad onder de
garantieregeling valt, kunnen wij eerst proberen om het product
te repareren. Als dat niet lukt, niet kan of reparatie niet realistisch
is, proberen wij om het product te vervangen door een ander
artikel.

Als we het product niet (tijdig) kunnen repareren of vervangen,
mag je de koop ontbinden als dat redelijk is, gezien het
probleem met het product. Je krijgt dan het aankoopbedrag van
het product terug. Anders kan je ook teruggave van een deel van
het aankoopbedrag vragen, dit moet wel in redelijke verhouding
staan tot het probleem met het product. 

Ook als het probleem betrekking heeft op een onderdeel van het
product en we dat onderdeel niet meer kunnen leveren, geldt
bovenstaande procedure.
Los van de garanties behoud je altijd de rechten die je op grond
van de wet hebt.
 

Onderhoudsvoorschrift
Om aanspraak op de garantie te kunnen maken dien je de
specifieke onderhoudsvoorschriften voor elk product op te volgen.

 
Hoe ons te bereiken als je service nodig hebt
Neem contact met ons op via IKEA.nl/klantenservice of als 
je naar de klantenservice in de winkel wilt; het adres van de 
dichtstbijzijnde vestiging vind je in de IKEA catalogus of op 
IKEA.nl
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BEWAAR DE KASSABON!
Dit is je aankoopbewijs. Zonder de bon kan je
geen aanspraak maken op garantie.
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