GARANTIEBEWIJS

ULTRACOMPACT SURFACES

GARANTIEBEWIJS
COSENTINO, S.A. gee een garantie op het materiaal DEKTON® by Cosentino tegen mogelijke fabrieksfouten van
het product voor een periode van TIEN (10) JAAR vanaf de aankoopdatum.
Dit garantiebewijs zal enkel volledig van kracht zijn als de consument, zoals aangegeven in de overeenkomstige
paragraaf, zich binnen de 60 dagen na aankoop van het product registreert en wanneer hij de originele factuur
of het originele aankoopbewijs (met vermelding van de aankoopdatum en de naam van de distributeur van het
product) indient en het beschadigde product ter beschikking stelt van COSENTINO, S.A.U.
COSENTINO, S.A.U. behoudt zich het recht voor om zich te onthouden van deze gratis garantieverlening indien
niet aan de hierboven vermelde vereisten wordt voldaan of indien de informatie die door de consument werd
verstrekt fout, onvolledig of onleesbaar is.

WAT IS INBEGREPEN BIJ DE GARANTIE?
- De verplichting van COSENTINO S.A.U. om gedurende een
periode van TIEN (10) JAAR het defecte product, in
overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen
van dit document, te vervangen door een product met
dezelfde eigenschappen (kleur, dikte, enz.) als die van het
product dat oorspronkelijk door de klant werd aangekocht.
De installatiekosten zijn niet bij de garantie inbegrepen.
- Deze garantie dekt DEKTON® by Cosentino ultracompacte oppervlakken voor tweedimensionale toepassingen,
zoals werkbladen, beplating, wanden en vloeren die
permanent binnen- of buitenshuis worden geïnstalleerd.
Het is belangrijk dat de keuze op het gebied van kleur en
afwerking vastligt voordat de koop wordt afgesloten,
gezien veranderingen in kleur achteraf niet door deze
garantie worden gedekt.
- Dit garantiebewijs is, in elk geval, afhankelijk van de strikte
naleving door de consument van de aanwijzingen voor het
gebruik en het onderhoud van het DEKTON by Cosentino®
product zoals deze in de bestaande handleidingen zijn omschreven voor de verschillende toepassingen van het product.
WAT IS NIET INBEGREPEN BIJ DE GARANTIE?
- Elk type schade dat direct of indirect is veroorzaakt door een
handeling, werkzaamheid of tussenkomst van derden die
geen deel uitmaken van COSENTINO, S.A.U., zoals: problemen
veroorzaakt door een foutieve afwerking/fabrieksfout van
het product, door ongepaste installatiemethoden of alle
andere wijzigingen of behandelingen van het oorspronkelijke
DEKTON® by Cosentino product.

- Schade die voortvloeit uit ongepast gebruik, waaronder
doch niet beperkt tot: (I) het gebruik van het product voor
doeleinden waarvoor het niet is voorbestemd; (II) het gebruik
van het product op een wijze die niet voldoet aan de van
kracht zijnde technische of veiligheidsvoorschrien; (III) de
niet-naleving van de aanwijzingen uit de technische
handleiding en/of installatierichtlijn.
- Natuurrampen, schade veroorzaakt door de interactie van
andere producten of elke andere oorzaak waarover COSENTINO, S.A.U. geen controle kan uitvoeren.
- Barsten in het werkblad na de installatie ervan. Vandaar dat
barsten in het eindproduct niet worden beschouwd als defect
materiaal. De voornaamste oorzaken van het verschijnen van
barsten zijn het verplaatsen of plaatsen van een te groot
gewicht op het werkblad. Ook kunnen barsten het resultaat
zijn van stoten na de installatie van het materiaal.
- Splinters. Splinters worden niet veroorzaakt door een defect
materiaal maar als resultaat van het krassen van en het
stoten met voorwerpen tegen de randen van het werkblad.
- Alle gevolgschade of onvoorziene schade, verlies of
kosten, met uitzondering van het product zelf, inclusief,
louter ter informatie doch niet beperkt tot, schade aan
andere producten, installaties en aanvullende of
bijkomende reparaties op het gebied van loodgieterij,
elektriciteit of metselwerk die nodig kunnen blijken om
het door deze garantie gedekte DEKTON by COSENTINO®

product te herstellen of vervangen, zijn in het bijzonder
uitgesloten van deze garantie en vallen onder de exclusieve
verantwoordelijkheid van de consument.
- Eveneens zijn uitdrukkelijk van deze garantie uitgesloten
schade die, in voorkomend geval, zou kunnen worden
veroorzaakt door het tijdsbestek van het verschijnen van een
defect dat onder de dekking valt, met inbegrip van schade
die wordt veroorzaakt tijdens het indienings- en behandelingsproces van de claim alsmede tijdens de gehele periode
waarin het product moet worden vervangen.
Deze uitsluiting strekt zich, ter informatie, uit tot elke schade,
met inbegrip van loonderving, die kan worden veroorzaakt
aan handels-, commerciële, industriële, professionele of
louter woningactiviteiten die de consument , de koper van
het product of iedere derde zou kunnen ondergaan.
- Schade veroorzaakt door gebreken of nalatigheid van de
technische systemen welke zijn toegepast in gebouwen die
als basis dienen voor de installatie van het DEKTON® materiaal
alsook onzorgvuldige installatie van het DEKTON® materiaal.
- Eveneens uitgesloten zijn mogelijke verschillen tussen
stalen en foto's van DEKTON® by Cosentino producten en
werkelijk aangekochte producten.
Hetzelfde geldt voor vlekken of defecten die voortkomen uit
de gebruikte grondstoffen of het polijsten, gezien COSENTINO, S.A.U. onder geen enkele voorwaarde producten met
een dergelijk defect op de markt zou brengen.
- Deze garantie zal niet langer geldig zijn wanneer
herstelling- en/of behandelingswerkzaamheden werden
uitgevoerd aan het product zonder dat COSENTINO S.A.U. dit
naar behoren hee gecontroleerd.
- Deze garantie dekt enkel het vervangen van het defecte
product door een ander product waarvan de kenmerken
(kleur, dikte, enz.) vergelijkbaar zijn met die van het door de
klant aangekochte materiaal, behalve wanneer dit onmogelijk is omdat het niet meer leverbaar is. In dat geval wordt het
vervangen door het product dat op dat moment er het meest
op lijkt.
- Een DEKTON® by Cosentino garantie is niet overdraagbaar.

HOE KUNT U VAN DEZE GARANTIE GEBRUIKMAKEN?
Om zich te registreren als garantiehouder dient u de
garantie te activeren via de DEKTON® by Cosentino website
http://warranty.cosentino.com
Op deze site moeten voor de registratie de gegevens van
zowel het verkooppunt en/of de steenverwerker als van
de klant worden ingevuld. Vandaar dat wij adviseren om
deze garantie reeds in het verkooppunt of rechtstreeks bij
de steenverwerker te activeren. Na afloop van het proces
ontvangt de klant via e-mail de kopie van het bewijs van
de inwerkingtreding van de garantie.
HOE DIENT U EEN GARANTIECLAIM IN?
Als u van mening bent dat uw DEKTON® by Cosentino
product defect is en u een claim wenst in te dienen in
overeenstemming met deze garantie, neem dan contact op
met de klantenservice van COSENTINO, S.A.U. d.m.v. een
fax, e-mail en/of brief of per telefoon, waarbij u in elk geval
het nummer van uw garantiebewijs dient door te geven:
Cosentino Belgium
Koeweidestraat 44
1785 Merchtem (België)
Tel.: +32 (0)800-99869
Fax: +32 (0)52/218 173
info.be@cosentino.com
www.dekton.com

The Netherlands
Florijn 6
5751 PC Deurne
(Nederland)
Tel.:+31(0)900-0401380
Fax: +31 (0)493-326911
info.nl@cosentino.com

WAT DOET COSENTINO, S.A.U.
ALS HET PRODUCT EEN DEFECT VERTOONT?
Als er volgens de bepalingen en voorwaarden van deze
garantie sprake is van een defect aan het DEKTON® by
Cosentino product zal COSENTINO S.A.U., na een gepaste
controle, het materiaal vervangen dat nodig is om het
DEKTON® by Cosentino product in kwestie te vervaardigen.
COSENTINO S.A.U. vervaardigt geen werkbladen, maar is
leverancier is van platen. Wanneer de aangeboden
garantie van toepassing is, wordt al het nodige materiaal
aangeleverd voor de vervanging van het werkblad, maar
de productie- en installatiekosten van het product worden
niet door COSENTINO S.A.U. gedekt. COSENTINO S.A.U. is
gevolmachtigd om garanties voor ultracompacte
DEKTON® by Cosentino oppervlakken in te willigen.

GARANTIE REGISTRATIE
Ga naar http://warranty.cosentino.com en volg de onderstaande stappen om de Dekton® by Cosentino garantie te registreren.
1

Selecteer in het linker vakje wie de garantie registreert en in het rechter vakje wie de uiteindelijke
koper is.

2

Vul de ID nummers in welke u ontvangen hebt van de keukenstudio. Vul het ID nummer van de
steenverwerker in het linker vakje in, en het ID nummer van de keukenstudio in het rechter vakje in.

3

Vul de gegevens van de koper in en de gegevens van het werkblad. Het is belangrijk om het e-mail
adres te noteren, om een bevestiging van het registreren van de garantie te ontvangen.

4

Voeg de eindfactuur toe. Hierop moeten de volgende gegevens vermeld staan: Gegevens van de keukenstudio,
gegevens van de eindconsument, merknaam en kleur van het werkblad en de datum van de factuur.

5

1

Als laatste punt: Cosentino verplicht zich om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Vink de
onderstaande velden aan alles om alles af te ronden.
10 jaar garantie op uw Dekton® by Cosentino!

Welkom. Kies uw categorie:

Werkblad aangevraagd door:

Keukenstudio

Aannemer

Steenverwerker

Eindconsument

Ontwerper

Keukenstudio

Eindconsument

2

Werkblad gekocht bij een steenverwerker:

Controleren Id steenverwerker

Identificatienummer van de keukenstudio:

Controleren Id keukenstudio

3

Gegevens van de koper

Details van het werkblad

Achternaam:

Merk:

Voornaam:

Kleur:

Adres:

Afwerking:

Postcode

Dekton

Factuurdatum:

Plaats:
Province:
Telefoonnummer:

4 Kopie of digitale foto van de factuur:
Bestand selecteren

Email:

Er is geen bestand geselecteerd

www.dekton.com

Ctra. Baza a Huércal-Overa, Km. 59 / 04850 / Cantoria / Almería (Spain) / Telf.: +34 950 444 175 / www.cosentino.com
F DektonbyCosentino T @Dekton

