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Je krijgt 10 jaar garantie op PRÄRIE en TUNDRA 

 

Het dagelijks leven thuis stelt hoge eisen aan vloeren. De vloer is getest volgens de normen 
voor vloeren voor huishoudelijk gebruik en licht commercieel gebruik. De vloer voldoet aan 
onze strenge normen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Daarom kunnen we 
een garantie van 10 jaar bieden op normale slijtage van de vloer in de beoogde 
gebruiksomgeving. 

Hoelang is de garantie geldig? 
De garantie voor de vloer is tien (10) jaar geldig en gaat in op de aankoopdatum. De 
originele kassabon is vereist als aankoopbewijs. 
 
Wat valt er onder deze garantie? 
We garanderen dat de vloer bij normaal gebruik niet gaat slijten, niet verbleekt door 
zonlicht en geen permanente vlekken gaat vertonen. 
Deze vloer beschikt over een AC3-classificatie voor slijtvastheid. Dit is de classificatie voor 
een vloer in een veelgebruikte huishoudelijke omgeving, zoals de woonkamer, en voor een 
vloer met lichte slijtage in een kantooromgeving. Niet voor vochtige kelders, natte ruimtes 
of ruimtes met een vloerafvoer. 

Wat zal IKEA doen om het probleem op te lossen? 
IKEA zal het product onderzoeken en naar eigen goeddunken beslissen of de schade onder 
deze garantie valt. Als het onder de dekking valt, zal IKEA het defecte product naar eigen 
goeddunken ofwel repareren op haar eigen serviceafdeling ofwel vervangen door 
hetzelfde of een vergelijkbaar product. Als het onder deze garantie valt, betaalt IKEA de 
kosten van de reparatie, de onderdelen, het arbeidsloon en de reiskosten van het 
servicepersoneel, op voorwaarde dat het product zonder bijzondere uitgaven toegankelijk 
is voor reparatie. Dit geldt niet voor reparatiewerkzaamheden die niet door IKEA zijn 
goedgekeurd. Vervangen onderdelen worden eigendom van IKEA. 

Als het artikel niet meer door IKEA wordt verkocht, zorgt IKEA voor een passende 
vervanging. IKEA bepaalt naar eigen goeddunken wat een geschikte vervanging is. 

Wat valt er niet onder deze garantie? 
Deze garantie geldt niet als de vloer op onjuiste wijze is gebruikt, is misbruikt, is gewijzigd 
of is gereinigd op de verkeerde manier of met de verkeerde reinigingsproducten. 



Deze garantie geldt niet voor normale slijtage, insnijdingen of krassen, of schade 
veroorzaakt door stoten of ongelukken. 

Deze garantie geldt niet als de vloer niet is gelegd volgens de installatie-instructies die door 
IKEA zijn meegeleverd. 

Deze garantie geldt niet als de vloer is gelegd in een andere ruimte dan door IKEA wordt 
aanbevolen. 

Deze garantie dekt geen gevolgschade of incidentele schade. 

Alleen voor klanten in de VS: in sommige staten is het beperken of uitsluiten van 
incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. In dat geval is deze beperking of 
uitsluiting mogelijk niet op jou van toepassing. 

Onderhoudsvoorschriften 
Laminaatvloeren mogen nooit geschuurd, in de was gezet of gepolijst worden. Het 
slijtvaste oppervlak is makkelijk te reinigen en te onderhouden. Is de vloer enigszins vuil? 
Dan is normale reiniging, zoals vegen, stofzuigen en droog dweilen voldoende. Verwijder 
vlekken met een vochtige doek. Dweil de vloer indien nodig met een mild reinigingsmiddel 
en droog met een doek. 
Gebruik nooit zeep, boenwas of poetsmiddel op laminaatvloeren, omdat deze een dun 
laagje achterlaten dat vuil en stof aantrekt. 

Bij ernstigere schade kan je een of meerdere planken vervangen. Omdat laminaatvloeren 
niet verbleken door zonlicht, kan je een oude plank door een nieuwe vervangen zonder je 
druk te maken over eventuele kleurverschillen. 

Tip 
Onderhoud je vloer goed door vilten vloerbeschermers te gebruiken onder je meubels en 
onder objecten op wieltjes. Het is ook een goed idee om een deurmat vóór de ingang te 
leggen om te voorkomen dat grind en steentjes naar binnen worden gelopen. Omdat 
laminaatvloeren hout als basismateriaal hebben, is het belangrijk om altijd al het water van 
de vloer te vegen. 
OPMERKING: Giet nooit water direct op de vloer. 
 
Toepasselijkheid van nationale of lokale regelgeving 
Deze garantie verleent je specifieke rechten als aanvulling op je wettelijke rechten. 
 
Zo kan je ons bereiken als je service nodig hebt 
Neem contact op met de IKEA winkel bij jou in de buurt. Je vindt het adres en 
telefoonnummer op www.IKEA.nl 

 

 

 

http://www.ikea.nl/


Je krijgt 15 jaar garantie op GOLV 

 

Het dagelijks leven thuis stelt hoge eisen aan vloeren. De vloer is getest volgens de normen 
voor vloeren voor huishoudelijk gebruik en licht commercieel gebruik. De vloer voldoet aan 
onze strenge normen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Daarom kunnen we 
een garantie van 15 jaar bieden op normale slijtage van de vloer in de beoogde 
gebruiksomgeving. 

Hoelang is de garantie geldig? 
De garantie voor de vloer is tien (15) jaar geldig en gaat in op de aankoopdatum. De 
originele kassabon is vereist als aankoopbewijs. 
 
Wat valt er onder deze garantie? 
We garanderen dat de vloer bij normaal gebruik niet gaat slijten, niet verbleekt door 
zonlicht en geen permanente vlekken gaat vertonen. 
Deze vloer beschikt over een AC4-classificatie voor slijtvastheid. Dit is de classificatie voor 
een vloer binnen een intensief gebruikte huishoudelijke omgeving, zoals de hal, keuken en 
woonkamer. Ook geschikt voor gebruik als vloer in kantoren en winkelomgevingen met 
normale slijtage. Niet voor vochtige kelders, natte ruimtes of ruimtes met een vloerafvoer. 

Wat zal IKEA doen om het probleem op te lossen? 
IKEA zal het product onderzoeken en naar eigen goeddunken beslissen of de schade onder 
deze garantie valt. Als het onder de dekking valt, zal IKEA het defecte product naar eigen 
goeddunken ofwel repareren op haar eigen serviceafdeling ofwel vervangen door 
hetzelfde of een vergelijkbaar product. Als het onder deze garantie valt, betaalt IKEA de 
kosten van de reparatie, de onderdelen, het arbeidsloon en de reiskosten van het 
servicepersoneel, op voorwaarde dat het product zonder bijzondere uitgaven toegankelijk 
is voor reparatie. Dit geldt niet voor reparatiewerkzaamheden die niet door IKEA zijn 
goedgekeurd. Vervangen onderdelen worden eigendom van IKEA. 
Als het artikel niet meer door IKEA wordt verkocht, zorgt IKEA voor een passende 
vervanging. IKEA bepaalt naar eigen goeddunken wat een geschikte vervanging is. 

Wat valt er niet onder deze garantie? 
Deze garantie geldt niet als de vloer op onjuiste wijze is gebruikt, is misbruikt, is gewijzigd 
of is gereinigd op de verkeerde manier of met de verkeerde reinigingsproducten. 
Deze garantie geldt niet voor normale slijtage, insnijdingen of krassen, of schade 
veroorzaakt door stoten of ongelukken. 



Deze garantie geldt niet als de vloer niet is gelegd volgens de installatie-instructies die door 
IKEA zijn meegeleverd. 

Deze garantie geldt niet als de vloer is gelegd in een andere ruimte dan door IKEA wordt 
aanbevolen. 

Deze garantie dekt geen gevolgschade of incidentele schade. 

Alleen voor klanten in de VS: in sommige staten is het beperken of uitsluiten van 
incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. In dat geval is deze beperking of 
uitsluiting mogelijk niet op jou van toepassing. 

Onderhoudsvoorschriften 
Laminaatvloeren mogen nooit geschuurd, in de was gezet of gepolijst worden. Het 
slijtvaste oppervlak is makkelijk te reinigen en te onderhouden. Is de vloer enigszins vuil? 
Dan is normale reiniging, zoals vegen, stofzuigen en droog dweilen voldoende. Verwijder 
vlekken met een vochtige doek. Dweil de vloer indien nodig met een mild reinigingsmiddel 
en droog met een doek. 
Gebruik nooit zeep, boenwas of poetsmiddel op laminaatvloeren, omdat deze een dun 
laagje achterlaten dat vuil en stof aantrekt. 

Bij ernstigere schade kan je een of meerdere planken vervangen. Omdat laminaatvloeren 
niet verbleken door zonlicht, kan je een oude plank door een nieuwe vervangen zonder je 
druk te maken over eventuele kleurverschillen. 

Tip 
Onderhoud je vloer goed door vilten vloerbeschermers te gebruiken onder je meubels en 
onder objecten op wieltjes. Het is ook een goed idee om een deurmat vóór de ingang te 
leggen om te voorkomen dat grind en steentjes naar binnen worden gelopen. Omdat 
laminaatvloeren hout als basismateriaal hebben, is het belangrijk om altijd al het water van 
de vloer te vegen. 
OPMERKING: Giet nooit water direct op de vloer. 
 
Toepasselijkheid van nationale of lokale regelgeving 
Deze garantie verleent je specifieke rechten als aanvulling op je wettelijke rechten. 
 
Zo kan je ons bereiken als je service nodig hebt 
Neem contact op met de IKEA winkel bij jou in de buurt. Je vindt het adres en 
telefoonnummer op www.IKEA.nl 

 



Je krijgt 25 jaar garantie bij huishoudelijk gebruik en 5 jaar garantie bij gebruik in het 
openbaar op BETESMARK 

  

Dagelijks gebruik stelt hoge eisen aan vloeren. De vloer is getest volgens de normen voor 
vloeren voor huishoudelijk en commercieel gebruik. De vloer voldoet aan onze strenge 
normen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid. Daarom kunnen we een garantie 
van 25 jaar bieden bij gebruik in een huishoudelijke omgeving en een garantie van 5 jaar 
bij gebruik in een commerciële omgeving. 

Hoelang is de garantie geldig? 
De garantie voor de vloer is vijfentwintig (25) jaar geldig bij gebruik in een huishoudelijke 
omgeving en vijf (5) jaar bij gebruik in een commerciële omgeving en gaat in op de 
aankoopdatum. De originele kassabon is vereist als aankoopbewijs. 
 
Wat valt er onder deze garantie? 
We garanderen dat de vloer bij normaal gebruik niet gaat slijten, niet verbleekt door 
zonlicht en geen permanente vlekken gaat vertonen. 
Deze vloer beschikt over een AC5-classificatie voor slijtvastheid. Dit is de classificatie voor 
een vloer in een veelgebruikte huishoudelijke omgeving of in commerciële omgevingen 
zoals kantoren, restaurants, winkels of andere openbare gelegenheden. Ook te gebruiken 
in badkamers, keukens en andere vochtige ruimtes, omdat het oppervlak waterbestendig 
en alle randen en verbindingen waterdicht zijn. Kan niet worden gebruikt in een 
douchecabine. 

Wat zal IKEA doen om het probleem op te lossen? 
IKEA zal het product onderzoeken en naar eigen goeddunken beslissen of de schade onder 
deze garantie valt. Als het onder de dekking valt, zal IKEA het defecte product naar eigen 
goeddunken ofwel repareren op haar eigen serviceafdeling ofwel vervangen door 
hetzelfde of een vergelijkbaar product. Als het onder deze garantie valt, betaalt IKEA de 
kosten van de reparatie, de onderdelen, het arbeidsloon en de reiskosten van het 
servicepersoneel, op voorwaarde dat het product zonder bijzondere uitgaven toegankelijk 
is voor reparatie. Dit geldt niet voor reparatiewerkzaamheden die niet door IKEA zijn 
goedgekeurd. Vervangen onderdelen worden eigendom van IKEA. 

Als het artikel niet meer door IKEA wordt verkocht, zorgt IKEA voor een passende 
vervanging. IKEA bepaalt naar eigen goeddunken wat een geschikte vervanging is. 



Wat valt er niet onder deze garantie? 
Deze garantie geldt niet als de vloer op onjuiste wijze is gebruikt, is misbruikt, is gewijzigd 
of is gereinigd op de verkeerde manier of met de verkeerde reinigingsproducten. 
Deze garantie geldt niet voor normale slijtage, insnijdingen of krassen, of schade 
veroorzaakt door stoten of ongelukken. 

Deze garantie geldt niet als de vloer niet is gelegd volgens de installatie-instructies die door 
IKEA zijn meegeleverd. 

Deze garantie geldt niet als de vloer is gelegd in een andere ruimte dan door IKEA wordt 
aanbevolen. 

Deze garantie dekt geen gevolgschade of incidentele schade. 

Alleen voor klanten in de VS: in sommige staten is het beperken of uitsluiten van 
incidentele schade of gevolgschade niet toegestaan. In dat geval is deze beperking of 
uitsluiting mogelijk niet op jou van toepassing. 

Onderhoudsvoorschriften 
Laminaatvloeren mogen nooit geschuurd, in de was gezet of gepolijst worden. Het 
slijtvaste oppervlak is makkelijk te reinigen en te onderhouden. Is de vloer enigszins vuil? 
Dan is normale reiniging, zoals vegen, stofzuigen en droog dweilen voldoende. Verwijder 
vlekken met een vochtige doek. Dweil de vloer indien nodig met een mild reinigingsmiddel 
en droog met een doek. 
Gebruik nooit zeep, boenwas of poetsmiddel op laminaatvloeren, omdat deze een dun 
laagje achterlaten dat vuil en stof aantrekt. 

Bij ernstigere schade kan je een of meerdere planken vervangen. Omdat laminaatvloeren 
niet verbleken door zonlicht, kan je een oude plank door een nieuwe vervangen zonder je 
druk te maken over eventuele kleurverschillen. 

Tip 
Onderhoud je vloer goed door vilten vloerbeschermers te gebruiken onder je meubels en 
onder objecten op wieltjes. Het is ook een goed idee om een deurmat vóór de ingang te 
leggen om te voorkomen dat grind en steentjes naar binnen worden gelopen. 
 
OPMERKING: Giet nooit water direct op de vloer. 
 
Toepasselijkheid van nationale of lokale regelgeving 
Deze garantie verleent je specifieke rechten als aanvulling op je wettelijke rechten. 
 
Zo kan je ons bereiken als je service nodig hebt 
Neem contact op met de IKEA winkel bij jou in de buurt. Je vindt het adres en 
telefoonnummer op www.IKEA.nl 

 

 


