
Keukenmontage- 
service



Dagelijks huishoudelijk gebruik stelt hoge 
eisen aan een keuken. Daarom worden IKEA 
keukens grondig getest zodat we zeker 
weten dat ze bestand zijn tegen zware 
gewichten, hoge temperaturen en normaal 
dagelijks gebruik. Ook aan de montage van 
je keuken worden hoge eisen gesteld. De 
montagebedrijven die de IKEA keuken voor 
je monteren worden zorgvuldig geselecteerd 
en jaarlijks door IKEA geëvalueerd. Daarom 
kunnen we je een garantie van 5 jaar 
bieden op de montage van je keuken en 
de installatie van IKEA apparatuur. Deze 
garantie geldt voor huishoudelijk gebruik 
van je keuken en is onderhevig aan de 
voorwaarden in deze brochure.
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Hoe lang is de garantie geldig?

De garantie op montage van het METOD keukensysteem en de 
garantie op installatie van IKEA apparatuur is vijf (5) jaar geldig 
vanaf de opleverdatum van de montage bij je thuis. 
Als bewijs van de montage/installatie is de oorspronkelijke factuur 
van het montagebedrijf vereist.  
Uitgevoerde reparatiewerkzaamheden die onder de garantie vallen, 
leiden niet tot een verlenging van de garantieperiode.

 
Wat valt onder deze garantie?

De garantie op de keukenmontage en installatie van IKEA apparatuur 
is alleen van toepassing bij huishoudelijk gebruik. De uitzonderingen 
staan onder de kop “Wat valt niet onder deze garantie?”

Wat doet het montagebedrijf om het probleem te 
verhelpen?

Het montagebedrijf onderzoekt het probleem en bepaalt op 
basis van eigen deskundigheid en overleg met IKEA of de 
garantie van toepassing is. Als de garantie van toepassing is, 
zorgt het montagebedrijf dat het probleem wordt verholpen en 
betaalt het montagebedrijf de reparatiekosten, de reserve- of 
vervangingsonderdelen en de arbeids- en reiskosten die nodig zijn 
om het probleem te verhelpen.

Dit geldt niet voor werkzaamheden die na de keukenmontage of 
installatie van de IKEA apparatuur door derden zijn uitgevoerd of 
schade in de keuken als gevolg van werkzaamheden door derden.

De vervangen onderdelen worden eigendom van het montagebedrijf. 
Als het product niet meer door IKEA wordt verkocht, zorgt het 
montagebedrijf in overleg met IKEA voor een geschikt vervangend 
product.  IKEA en het montagebedrijf bepalen op basis van eigen 
deskundigheid wat een geschikt vervangend product is.
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BEWAAR DE FACTUUR!
Dit is je garantiebewijs. Zonder de factuur van 
het montagebedrijf kan je geen aanspraak 
maken op garantie.

Wat valt niet onder deze garantie?

Volg zorgvuldig de voorschriften voor onderhoud van de IKEA producten, let 
bijvoorbeeld op de voorschriften voor HAMMARP massief houten werkbladen.

• Normale slijtage, kerven of krassen, schade als gevolg van stoten of  
 ongelukken of oneigenlijk gebruik van de keuken. 
• Producten die onjuist zijn opgeslagen of die onjuist of onkundig zijn  
 gebruikt, zijn aangepast of gereinigd op onjuiste wijze of met onjuiste  
 schoonmaakproducten. 
• Incidentele, indirecte of gevolg schade. 
• De ladesystemen en de scharnieren van IKEA worden zorgvuldig en  
 uitgebreid getest. Het kan echter voorkomen dat na verloop van tijd  
 enige verschillen ontstaan in de naden tussen de deuren en laden.  
 Deze verschillen zijn eenvoudig en snel op te lossen door de  
 stelmechanieken van de laden en/of scharnieren aan te passen. Deze  
 werkzaamheden zijn makkelijk zelf op te lossen en vallen derhalve niet  
 onder de garantie. 
• Het gebruik van de keuken en/of apparatuur in een niet-huishoudelijke,  
 d.w.z. professionele omgeving. 
• Bij verkoop of verhuur van je woning is de garantie niet overdraagbaar. 
• De montage van kranen en kitwerk valt buiten de 5 jaar garantie;  
 hiervoor geldt een garantie van 1 jaar. 
• Eventuele gebreken die ontstaan door waterlekkage uit de sifon.  
 Je dient dan ook regelmatig de sifon te controleren op waterdichtheid.

Hoe ons te bereiken als je service nodig hebt 

Je kan meldingen die betrekking hebben op de montage van de keuken of de 
installatie van IKEA apparatuur melden bij het betreffende montagebedrijf. 
Deze zal dan conform de voorwaarden je klacht in behandeling nemen.

Als er iets is gebeurd, of als je niet tevreden bent, neem dan contact met ons 
op via IKEA.nl/klantenservice 


