Garantievoorwaarden Consument Benelux

NAD Garantievoorwaarden Consument
1. Onderstaande garantievoorwaarden bepalen de condities waaronder en de mate waarin garantie wordt
verleend op apparatuur van het merk NAD. De rechten die de consument toekomen op grond van EUrichtlijn 99/44
en de wet blijven onverlet.
2. Deze garantievoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op apparatuur gedistribueerd door DALI Benelux BV ,
hierna te noemen de apparatuur, welke door een in de Benelux gevestigde en door DALI Benelux B.V.
Geautoriseerde verkoper is geleverd.
3. De deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van de apparatuur wordt gegarandeerd gedurende
twee jaar te rekenen vanaf het tijdstip van levering. Voor lasers en loopwerken geldt een garantietermijn
van één jaar.
4. Deze garantie is uitsluitend van toepassing op apparatuur die voor particuliere doeleinden wordt gebruikt.
5. De garantie geldt uitsluitend voor in de Benelux in gebruik zijnde apparatuur.
6. Indien zich binnen de garantietermijn een gebrek voordoet, dient de apparatuur te worden geretourneerdaan de
verkoper. De verkoper zal, indien het gebrek onder de garantie valt, de defecte apparatuur binneneen redelijke
termijn kosteloos herstellen of de defecte apparatuur vervangen door gelijkwaardige apparatuur indien reparatie niet
mogelijk is of de kosten van reparatie disproportioneel zijn. De verkoper kan zijn garantieverplichting ook nakomen
door het restitueren van de koopprijs.
7. Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient de originele en gedateerde aankoopfactuur te worden
overgelegd. De garantietermijn van twee jaar kan voor enkele series van NAD worden verlengd met een termijn van
drie jaar tot in totaal vijf jaar indien de apparatuur wordt geregistreerd via
https://nadregistratie.nl/NL/NAD-Garantie/ op de wijze zoals op de betreffende internetsite is voorgeschreven
binnen 21 dagen na aankoopdatum. Elke aanspraak op verlenging van de garantietermijn vervalt indien de
apparatuur niet op de voorgeschreven wijze is geregistreerd.
8. Vervanging of herstel van de apparatuur krachtens deze garantievoorwaarden heeft geen verlenging van de
overeengekomen garantietermijn, noch de aanvang van een nieuwe garantietermijn, tot gevolg.
9. Geen garantie wordt verleend:
a. op onderdelen als verbinding - en aansluitsnoeren, diamantnaalden, microfoonelementen, aandrijfsnaren,
stekkers, kunststofdelen, software, batterijen en zekeringen en dergelijken.
b. op hout- en lakwerk;
c. indien het serienummer op het apparaat of op de aankoopfactuur is gewijzigd, doorgehaald of verwijderd;
d. indien de apparatuur zich buiten de Benelux bevindt. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen om de
apparatuur in een land buiten de Benelux te gebruiken vallen eveneens niet onder de garantie.

DALI BENELUX B.V. • Putstraat 12c • 5142 RL •Waalwijk • NETHERLANDS • +31(0)85-1055050 • KvK 68526474 • www.dalispeakers.com

Garantievoorwaarden Consument Benelux
10. Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:
a. transportschade die buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper is ontstaan;
b. onoordeelkundige opslag en/of opstelling waardoor de apparatuur is blootgesteld aan de inwerking van
vocht, vervuiling, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen, dan wel te langdurig opslag;
c. normale slijtage;
d. reparatie door een ander dan een door DALI Benelux B.V. geautoriseerde reparateur;
e. modificatie van de apparatuur door een ander dan een door DALI Benelux B.V. geautoriseerde reparateur;
f. gebruik en montage van de apparatuur anders dan overeenkomstig de bij het specifieke model behorende
gebruiksaanwijzing, waaronder in elk geval is begrepen onoordeelkundig gebruik zoals overbelasting,
vervorming, kortsluiting dan wel enig andere vorm van onoordeelkundig gebruik;
g. gebruik anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de apparatuur geleverd is;
h. het naleven van enig overheidsvoorschrift.
11. De apparatuur voldoet aan de op het moment van levering geldende stand van de wetenschap en
techniek. Tekortkomingen van de apparatuur welke te wijten zijn aan een wijziging van gehanteerde
standaarden en/of de wetenschap en/of de techniek na het tijdstip van levering vallen niet onder de
garantie.
12. De garantie kan uitsluitend genoten worden door degene op wiens naam de apparatuur is geregistreerd en is niet
overdraagbaar.

DALI BENELUX B.V. • Putstraat 12c • 5142 RL •Waalwijk • NETHERLANDS • +31(0)85-1055050 • KvK 68526474 • www.dalispeakers.com

Garantievoorwaarden Consument Benelux
DALI Garantievoorwaarden Consument
1. Onderstaande garantievoorwaarden bepalen de condities waaronder en de mate waarin garantie
wordt verleend op luidsprekers van van het merk DALI. De rechten die de consument toekomen op
grond van EU-richtlijn 99/44 en de wet blijven onverlet.
2. Deze garantievoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op luidsprekers van het merk DALI. hierna
te noemen de luidsprekers, welke door een in de Benelux gevestigde en door DALI Benelux B.V.
geautoriseerde verkoper zijn geleverd.
3. De deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van de passieve luidsprekers wordt gegarandeerd
gedurende vijf jaar te rekenen vanaf het tijdstip van levering.
3.1. De deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van de actieve luidsprekers dan wel producten in de netwerk
sfeer wordt gegarandeerd gedurende twee jaar te rekenen vanaf het tijdstip van levering.
4. Deze garantie is uitsluitend van toepassing op luidsprekers die voor particuliere doeleinden wordt
gebruikt.
5. De garantie geldt uitsluitend voor in de Benelux in gebruik zijnde luidsprekers.
6. Indien zich binnen de garantietermijn een gebrek voordoet, dienen de luidsprekers te worden
geretourneerd aan de verkoper. De verkoper zal, indien het gebrek onder de garantie valt, de defecte
luidspreker(s) binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of de defecte luidspreker(s) vervangen
door gelijkwaardige luidspreker(s) indien reparatie niet mogelijk is of de kosten van reparatie
disproportioneel zijn. De verkoper kan zijn garantieverplichting ook nakomen door het restitueren van
de koopprijs.
7. Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient de originele en gedateerde aankoopfactuur te
worden overgelegd.
8. Vervanging of herstel van de luidsprekers krachtens deze garantievoorwaarden heeft geen verlenging
van de overeengekomen garantietermijn, noch de aanvang van een nieuwe garantietermijn, tot gevolg.
9. Geen garantie wordt verleend:
a. op onderdelen als verbinding- en aansluitsnoeren, stekkers, kunststofdelen, software, batterijen en
zekeringen;
b. op hout- en lakwerk;
c. indien het serienummer op de luidsprekers of op de aankoopfactuur is gewijzigd, doorgehaald of
verwijderd;
d. indien de luidsprekers zich buiten de Benelux bevinden. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen
om de luidsprekers in een land buiten de Benelux te gebruiken vallen eveneens niet onder de
garantie.
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10. Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:
a. transportschade die buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper is ontstaan;
b. onoordeelkundige opslag en/of opstelling waardoor de luidsprekers zijn blootgesteld aan de
inwerking van vocht, vervuiling, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen, dan wel te
langdurige opslag;
c. normale slijtage;
d. reparatie door een ander dan een door DALI Benelux B.V. geautoriseerde reparateur;
e. modificatie van de luidsprekers door een ander dan een door DALI Benelux B.V. geautoriseerde
reparateur;
f. gebruik en montage van de luidsprekers anders dan overeenkomstig de bij de luidsprekers
verstrekte gebruiksaanwijzing, waaronder in elk geval is begrepen onoordeelkundig gebruik zoals overbelasting,
vervorming, kortsluiting dan wel enig andere vorm van onoordeelkundig gebruik;
g. gebruik anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de luidsprekers geleverd zijn; het naleven van enig
overheidsvoorschrift.
11. De luidsprekers voldoen aan de op het moment van levering geldende stand van de wetenschap en
techniek. Tekortkomingen van de luidsprekers welke te wijten zijn aan een wijziging van gehanteerde
standaarden en/of de wetenschap en/of de techniek na het tijdstip van levering vallen niet onder de
garantie.
12. De garantie kan uitsluitend genoten worden door degene op wiens naam de luidsprekers zijn
geregistreerd en is niet overdraagbaar.

DALI BENELUX B.V. • Putstraat 12c • 5142 RL •Waalwijk • NETHERLANDS • +31(0)85-1055050 • KvK 68526474 • www.dalispeakers.com

Garantievoorwaarden Consument Benelux
Garantievoorwaarden Consument
Overige merken
1. Onderstaande garantievoorwaarden bepalen de condities waaronder en de mate waarin garantie
wordt verleend op apparatuur, met uitzondering van apparatuur en luidsprekers van de merken NAD,
DALI . Op deze apparatuur en luidsprekers zijn separate garantievoorwaarden van toepassing. De rechten die de
consument toekomen op grond van EU-richtlijn 99/44 en de wet blijven onverlet.
2. Deze garantievoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op apparatuur , hierna te noemen de
apparatuur, welke door een in de Benelux gevestigde en door DALI Benelux B.V. geautoriseerde
verkoper is geleverd.
3. De deugdelijkheid en de overeengekomen kwaliteit van de apparatuur wordt gegarandeerd gedurende 24
maanden te rekenen vanaf het tijdstip van levering.
4. Deze garantie is uitsluitend van toepassing op apparatuur die voor particuliere doeleinden wordt
gebruikt.
5. De garantie geldt uitsluitend voor in de Benelux in gebruik zijnde apparatuur.
6. Indien zich binnen de garantietermijn een gebrek voordoet, dient de apparatuur te worden
geretourneerd aan de verkoper. De verkoper zal, indien het gebrek onder de garantie valt, de defecte
apparatuur binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of de defecte apparatuur vervangen door
gelijkwaardige apparatuur indien reparatie niet mogelijk is of de kosten van reparatie disproportioneel
zijn. De verkoper kan zijn garantieverplichting ook nakomen door het restitueren van de koopprijs.
7. Om aanspraak te kunnen maken op garantie dient de originele en gedateerde aankoopfactuur te
worden overgelegd.
8. Vervanging of herstel van de apparatuur krachtens deze garantievoorwaarden heeft geen verlenging
van de overeengekomen garantietermijn, noch de aanvang van een nieuwe garantietermijn, tot gevolg.
9. Geen garantie wordt verleend:
a. op onderdelen als verbindings- en aansluitsnoeren, diamantnaalden, microfoon-elementen,
aandrijfsnaren, stekkers, kunststofdelen, software, batterijen en zekeringen;
b. op hout- en lakwerk;
c. indien het serienummer op het apparaat of op de aankoopfactuur is gewijzigd, doorgehaald of
verwijderd;
d. indien de apparatuur zich buiten de Benelux bevindt. Noodzakelijke of gewenste aanpassingen
om de apparatuur in een land buiten de Benelux te gebruiken vallen eveneens niet onder de
garantie.
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10. Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:
a. transportschade die buiten de verantwoordelijkheid van de verkoper is ontstaan;
b. onoordeelkundige opslag en/of opstelling waardoor de apparatuur is blootgesteld aan de
inwerking van vocht, vervuiling, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen, dan wel te
langdurige opslag;
c. normale slijtage;
d. reparatie door een ander dan een door DALI Benelux B.V. geautoriseerde reparateur;
e. modificatie van de apparatuur door een ander dan een door DALI Benelux B.V. geautoriseerde
reparateur;
f. gebruik en montage van de apparatuur anders dan overeenkomstig de bij de apparatuur
verstrekte gebruiksaanwijzing, waaronder in elk geval is begrepen onoordeelkundig gebruik zoals
overbelasting, vervorming, kortsluiting dan wel enig andere vorm van onoordeelkundig gebruik;
g. gebruik anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de apparatuur geleverd is;
h. het naleven van enig overheidsvoorschrift.
11. De apparatuur voldoet aan de op het moment van levering geldende stand van de wetenschap en
techniek. Tekortkomingen van de apparatuur welke te wijten zijn aan een wijziging van gehanteerde
standaarden en/of de wetenschap en/of de techniek na het tijdstip van levering vallen niet onder de
garantie.
12. De garantie kan uitsluitend genoten worden door degene op wiens naam de apparatuur is
geregistreerd en is niet overdraagbaar.
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