
Overeenkomst

De overeenkomst tussen jou en GIBBON AMSTERDAM komt

tot stand op het moment dat de betaling is gedaan via de

website. 

Garantie

We bieden een garantie van drie jaar op al onze fronten,

zijpanelen en plinten. Producten die zijn blootgesteld aan

geweld, misbruik, overbelasting, onvoldoende onderhoud,

onjuiste opslag of verkeerde installatie zijn vrijgesteld van deze

garanties. De garantie dekt geen bedrijfsverlies, tijdverlies of

andere indirecte verliezen. 

Levertijden

De gemiddelde levertijd voor alle Nederlandse bestellingen is

vier weken vanaf het moment dat de bestelling is geplaatst. 

De vermelde levertijden zijn geen fatale termijnen. We hopen

altijd binnen de gestelde levertijd te kunnen leveren maar als

dit om wat voor reden dan ook niet lukt, dan heeft de klant

geen recht op een schadevergoeding of het recht de

overeenkomst te ontbinden. We adviseren om een installateur

niet te boeken voordat we de verwachte leverdatum hebben

bevestigd. 

Toegankelijk maken van de woning

De klant is zelf verantwoordelijk voor het toegankelijk maken

van de begane grond van de woning voor de bezorging van

de panelen. Woon je op een etage? Dan ben je zelf

verantwoordelijk voor het huren van een verhuislift oid zodat

de grote en soms zware onderdelen de plaats van bestemming

kunnen bereiken. 

Installatie

Installatie is niet inbegrepen bij de bestelling. De

verantwoordelijkheid voor de installatie ligt bij jou als klant. 

A l g e m e n e  V o o r w a a r d e n

GIBBON AMSTERDAM is een besloten vennootschap gevestigd te Eerste Egelantiersdwarsstraat 10h in Amsterdam. 

Wij keukenfronten de passen op IKEA keukens. Iedere aankoop is onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden, tenzij

uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 

 

Voor het installeren gebruik je de scharnieren en pootjes van

IKEA, deze dien je als klant zelf bij IKEA te bestellen. 

Panelen die na installatie niet blijken te passen doordat de

installatie handleiding van IKEA niet is gevolgd, of door

verkeerde levering of maatvoering aan de zijde van IKEA, zijn

voor rekening van de klant. 

Manco's, ontbrekende- en/of beschadigde onderdelen 

Na ontvangst van de producten is de klant verplicht om de

ontvangen bestelling binnen 1 dag te controleren om er zeker

van te zijn dat deze overeenkomt met de leverlijst en er geen

manco’s zijn. Als we binnen 1 dag geen melding van je

hebben ontvangen - dan is de bestelling volledig geleverd.

Wij controleren alle panelen tijdens het inpakken voordat ze

uitgeleverd worden op beschadigingen. Eventuele

beschadigingen die na levering tijdens de opslag van je

panelen ontstaan, zijn voor rekening van de klant. Mocht er

tijdens het transport schade zijn opgetreden dan lossen we dit

uiteraard op. 

Wij aanvaarden geen verdere aansprakelijkheid dan in

overeenstemming met de Nederlandse wet op de verkoop

van goederen. 

Geschillen 

In het geval van een zaak of meningsverschil zullen de

partijen altijd proberen het meningsverschil in der minne op te

lossen. Als een geschil niet op deze manier kan worden

opgelost, wordt het voor de rechtbank in Amsterdam

behandeld en volgens de Nederlandse wetgeving opgelost.

 


