
 

 

VII. Garantie en klachten 

1. De wettelijke garantie van de Producten gaat, 

volgens art. 1495 van het Italiaanse Burgerlijk 

Wetboek, van start op het moment dat de Klant 

of personen die door de Klant aangewezen zijn 

de Producten ontvangen. 

2. Alle claims met betrekking tot de Producten (met 

uitzondering van de claims op het moment van de 

afhaling en de claims die betrekking hebben op het 

transport) moeten binnen 8 (acht) dagen na het 

ontdekken schriftelijk overgemaakt worden aan Kartell, 

of hoe dan ook binnen 12 (twaalf) maanden 

nadat de Klant of personen die door de Klant 

aangewezen zijn de Producten hebben ontvangen. 

Hierbij dient de onderstaande procedure te worden 

gevolgd: (Paragraaf 6. Claims) 

3. Overeenkomstig de voorschriften van de 

Italiaanse Consumentenwet, het Italiaanse wetsdecreet 

van 6 september 2005 nr. 206, artikels 

131 en 132 verliest de Klant elk verhaalrecht indien 

hij binnen 8 (acht) dagen na de ontvangst 

Kartell niet schriftelijk op de hoogte heeft gebracht 

van een eventuele betwisting van een eindklant 

volgens de modaliteiten die vermeld zijn in de 

bovenstaande procedure. 

4. De garantie geldt niet voor schade die veroorzaakt 

is door oneigenlijk gebruik, aangebrachte 

wijzigingen, normale slijtage of wanneer de instructies 

voor de montage en het onderhoud die 

vermeld zijn op de kaart van het Product niet gevolgd 

worden, wijzigingen of vervanging door 

onderdelen die niet beantwoorden aan de oorspronkelijke 

specificaties. 

5. De verantwoordelijkheid van Kartell is in elk 

geval beperkt tot de waarde van het Product dat 

als gebrekkig wordt beschouwd: Daarom kan 

Kartell niet aansprakelijk worden gesteld voor 

onder andere kosten die de Klant of de eindgebruiker 

heeft opgelopen of voor enige andere 

schade (rechtstreeks of onrechtstreeks) die wordt 

opgeëist. 

6. De lampjes in de verpakking van elke 

lamp worden geleverd door Kartell als een 

geschenk om de beste service te bieden 

aan haar klanten. Aangezien deze accessoires 

echter niet rechtstreeks door Kartell worden 

vervaardigd, maar door externe leveranciers 

worden geleverd, garandeert Kartell niet dat ze 

correct functioneren. In geval van storing of niet 

functioneren van de lampen, is het de verantwoordelijkheid 

van de klant om ze te vervangen, in 

overeenstemming met de technische informatie 

in de catalogus, in de betreffende rubriek, of in 

het instructieboekje bij het product, waarnaar in 

zijn geheel wordt verwezen, zonder dat Kartell 

enige verantwoordelijkheid op dit gebied op zich 

neemt. 


